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RESUMO

Apesar de a pesagem hidrostatica produzir valores de densidade corporal mui-

to precisos, somente sujeitos corn boa adaptacdo ao meio liquido podem ser submetidos

aos seus procedimentos, o que limita sua utilizando corn diferentes populacizies. Em fun-

cdo disto, varios pesquisadores tern adotado urn novo metodo de referencia, a absorto-

metria radiolOgica de dupla energia (DXA), o qual fraciona o corpo em tres componen-

tes (minerals, gordura e tecido magro) e nä° apresenta as dificuldades da pesagem

hidrostatica. Na literatura mundial poucos trabalhos tern se utilizado do metodo DXA

na analise da composicao corporal em criancas. No Brasil ate o presente moment() nao se

tern conhecimento de trabalho semelhante corn criancas utilizando este metodo de refe-

rencia. Portanto este trabalho tern como objetivo avaliar a precisao e aplicabilidade das

equagOes de composicdo corporal para criancas utilizando o DXA como metodo de refe-

rencia. Participaram deste estudo, 29 meninos entre 10 e 14 anos (media 11,58 ± 1,11) e

31 meninas, na faixa etaria entre 10 e 14 anos (media 12,45 ± 1,23). Para analise de preci-

s -do das equagOes de composicáo corporal foram determinados os seguintes calculos:

media e desvio padrao, coeficiente de correlacdo linear de Pearson (r), teste t pareado,

erro constants (EC), erro total (ET) e erro padrao de estimativa (EPE). Cada equacdo de



dobras cutaneas (DC) e bioimpedAncia (BIA) foram avaliadas usando o criterio de vali-

dacâo cruzada desenvolvido por Lohman (1992). Tres equacOes especificas foram pro-

postas para cada sexo: a) a de Slaughter et al. (1988) (triceps + panturrilha), que avalia o

percentual de gordura, utilizando o metodo de DC, b) e as de Houtkooper et al. (1992) e

Jenkis et al. (1999), que avaliam a massa livre de gordura, utilizando o metodo de BIA .

A equacdo de Slaughter et al. (1988) obteve uma correlacao de r = 0,97 corn EPE = 2,20%

G para meninos, enquanto para as meninas a correlacao foi de r = 0,92 e urn EPE = 2,73%

G.As equac6es de bioimpedancia para meninos variaram de = 0,97 a 0,98 e urn

EPE = 1,97 kg e 2,08 kg, enquanto para as meninas r = 0,94 a 0,95 corn EPE = 1,68 kg a

1,77 kg. A equacao de Slaughter et al. (1988) para meninos superestimou em 2,6% G de

forma significativa (p < 0,01) o percentual de gordura medido pelo DXA nesta amostra,

enquanto a equacao para meninas estimou de forma precisa o percentual de gordura

medido pelo DXA. Tanto a equacao de BIA para meninos quanto para meninas de

Houtkooper et al. (1992) estimou de forma precisa a massa livre de gordura medida pe-

lo DXA. De forma semelhante a equacao de Jenkis et al. (1999) estimou de forma precisa

a massa livre de gordura medida pelo DXA, para ambos os sexos. Os resultados deste

estudo sugerem que as equacôes para DC de Slaughter et al. (1988) sejam utilizadas so-

mente para o sexo feminino. Para as equacOes de bioimpedancia, elas podem ser utili-

zadas para ambos os sexos, porem a equacao de Jenkis et al. (1999) seja a mais reco-

mendada.
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ABSTRACT

Despite that the hydrostatic weighing produces very accurate body density values, only

subjects with a good adaptation to water may be submitted to its proceedings, which

limits its use with different populations. According to this fact, many researchers have

adopted a new reference method, the dual-energy X-ray absorptiometry (DXA), which

fractionates body into three components (minerals, fat, and lean tissue) and does not

present the difficulties of the hydrostatic weighing. In the world literature, few works of

the DXA method have been used in the analysis of body composition in children. In

Brazil, until this moment, it is unknown any similar work with children that uses this

reference method. So, this work aims at evaluating the accuracy and applicability of

body composition equations for children, using DXA as the reference method.

It have participated in this study 29 boys, 10-14 years old (mean 11.58 ± 1.11); and 31

girls, 10-14 years old (mean 12.45 ± 1.23). For the analysis of the accurate of the body

composition equations, the following calculations were determined: mean and standard

deviation, Pearson's linear correlation coefficient (r), paired "t" test; constant error (CE),

total error (TE), and standard estimate error (SEE). Each skinfold (SKF) and

bioimpedance (BIA) equation was validated using the Lohman (1992) cross-validation



criterion. Three specific equations were proposed for each gender: a) the one of

Slaughter et al. (1988) (triceps + calf), which evaluates body fat percentage (% BF) using

the skinfold (SKF) method; b) and the Houtkooper et al. (1992) and Jenkis et al. (1999)

equations, which evaluate fat free mass (FFM) using the BIA method. The Slaughter et

al. (1988) equation resulted in a correlation of r = 0.97 with SEE = 2.20% BF for boys;

while for girls the correlation was r = 0.92 with SEE = 2.73% BF. The bioimpedance

equations for boys ranged from r = 0.97 to 0.98 with SEE = 1.97 kg to 2.08 kg; while for

girls the results were r = 0.94 to 0.95 with SEE = 1.68 kg to 1.77 kg. The Slaughter et al.

(1988) equation for boys significantly overestimated %BF measured through DXA in this

sample (2.6% BF, p < 0.01); while the equation for girls accurately estimated %BF

measured through DXA. The Houtkooper et al. (1992) BIA equation both for boys and

for girls accurately estimated FFM measured through DXA. Similarly, the Jenkis et al.

(1999) equation accurately estimated FFM measured through DXA, for both genders.

The results of this study suggest that the Slaughter et al. (1988) SKF equations be used

only for females. For the bioimpedance equations, they may be used for both genders;

although the Jenkis et al. (1999) equation is more recommended.
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1 - INTRODUCAO

Quantificar as estruturas do corpo human° e observar atraves do fracionamento

de suas partes constitutivas as variacOes de cada segmento, ossos, mdsculos, gorduras e

tecidos residuais constitui uma forma importante na analise da composicao corporal.

Medidas de composicao corporal podem ser usadas, tanto para avaliar padroes

de crescimento e desenvolvimento em criancas, quanto para classificar a gordura corpo-

ral relativa (Lohman, 1992). Devido ao fato da obesidade infantil, especialmente a obesi-

dade adolescente, ser urn fator de risco para a obesidade adulta a necessidade da avalia-

câo cuidadosa da composicdo corporal na crianca e importante fator de promocâo da

sande (Abraham & Nordsieck, 1960; Foster & Butron, 1985; Rhodes & Kagan, 1983;

Vanitallie & Kral, 1981). Sabemos hoje que criancas corn gordura corporal relativa major

do que 30% para meninas e 25% para meninos sdo classificadas como tendo urn risco de

moderado a alto para o desenvolvimento de doencas coronarias (Lohman, 1992). Por-

tanto, sugerindo cuidados cada vez mais precoces e corn medidas de andlises mais fide-

dignas.

21

Apesar de nao haver plena garantia da relacdo de causa e efeito de que criancas

corn sobrepeso tornar-se-ão adultos corn sobrepeso, os Institutos Nacionais de SaUde
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(NIH), na suas DeclaracOes de Consenso (1985), reportaram que a prevalencia aumentada

de criancas corn sobrepeso aumentara a prevalencia de adultos corn essa caracteristica.

Mais adiante, baseados nos registros de mortalidade e morbidade, os Institutos Nacionais

de Snide declararam que ha fortes evidencias que relacionam sobrepeso e obesidade corn

o desenvolvimento de hipertensao, de hipercolesterolemia, de diabetes nä() insulino-

dependentes e de alguns tipos de cancer (Foster & Butron, 1985; Rhoads & Kagan, 1983;

Vanitallie & Kral, 1981). Entao, mais uma vez, destaca-se a necessidade de medidas acu-

radas da composicao corporal coin importantes instrumentos no auxilio a deteccdo e no

tratamento da obesidade, em individuos jovens, o que configura-se num relevante indi-

cador de saUde pUblica.

No 'ambito da avaliacào da composicäo corporal, tradicionalmente, o modelo de

dois componentes (2C) tern silo usado para estimar a gordura corporal a partir da den-

sidade corporal total em todas as populacoes, todavia, desconsiderando idade, genero

ou etnia. 0 modelo 2C divide o corpo em massa gorda (MG) e em massa livre de

gordura (MLG) Brozek & K EYS, 1951; Brozec et al., 1963; Siri, 1956, 1961). A massa gorda

e definida como todos os lipidios extraidos das reservas adiposas e de outros tecidos do

corpo, enquanto que os corpos livres de gordura sao todos os tecidos residuais, in-

cluindo agua, mineral e proteina. 0 modelo 2C confia nas seguintes hipOteses: a) a

densidade da massa livre de gordura e de 1,1 g/cc; b) a densidade da massa gorda é de

0,9007 g/cc, e c) as densidades e proporcOes relativas dos componentes da massa livre

de gordura sao os mesmos tanto inter como intra-indivIduos (Siri, 1956). As maiores

proporcOes e densidades dos componentes da massa livre de gordura para o corpo refe-
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réncia, säo respectivamente tidas como sendo: 73,8% de agua por 0,9937% g/cc; 6,8% de

mineral por 3,04 g/cc; e 19,4% de proteina por 1,34 g/cc (Brozec et al., 1963).

Todavia, devemos considerar que estas constantes para os componentes do cor-

po livre de gordura sdo limitadas, ja que derivadas de analises de cadaveres predomi-

nantemente saudaveis de homens brancos adultos (Forbes et al., 1956; Mitchel et al, 1945;

Widdowson et al., 1951). Porem, variaveis como genero, idade, crescimento, maturacao e

etnicidade podem afetar a densidade total da massa livre de gordura, por variar as pro-

porcOes de agua, proteina e mineral do corpo livre de gordura, tao quanto a densidade

de mineral (Boileau, Lohman & Slaughter, 1985; Boileau et al., 1984). Por isso, en-

tendemos que nao seja apropriado o uso das equagOes de composicao corporal, basea-

das no tradicional modelo 2C, para individuos corn proporcOes e densidades desiguais

da massa livre de gordura, diferindo do corpo referencial.

Boileau et al. (1984) reportaram que a densidade da massa livre de gordura de

criancas foi menor do clue o valor proposto pelo modelo 2C (1,1 g/cc). Por essa razdo, o

uso de equagOes baseadas no modelo 2C (Brozec et al., 1963; Siri, 1961) sistematicamente

superestimaram a gordura corporal relativa (3% a 4%) e subestimaram a massa livre de

gordura (1,5 a 2,0 kg) em criancas (Lohman,1992). Mais especificamente, a densidade

total da massa livre de gordura, do nascimento aos 22 anos, aumenta de 1,063 g/cc para

1,102 g/cc em homens e de 1,064 para 1,096 g/cc em mulheres (Lohman, 1986).

Esta mudanca gradual na densidade da massa livre de gordura, em decorrencia

do crescimento e da maturac5o, esta relacionada corn alteracOes nos compartimentos de
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agua e minerais da massa livre de gordura. A hidratacdo da massa livre de gordura di-

minu i dos 79% da idade de 1 ano, para 74% na idade de 20 anos (Lohman, 1989). 0 corn-

ponente mineral Osseo (BMC), por outro lado, aumenta de 3,7% para 6,8%, da infancia

idade adulta (Fomon et al., 1982). Baseado nessas alteracOes da massa livre de gordura

relacionadas corn a idade, Lohman (1989) desenvolveu equacOes do modelo 2C, as quais

corrigiu a densidade corporal pela media de mudancas nas quantidades relativas de

agua e mineral na massa livre de gordura de criancas da idade de 1 a 18 anos. Baseadas

nas densidades derivadas do trabalho original de Siri (1956), essas equacOes preocupa-

ram-se em considerar as mudancas nas proporcoes relativas de agua e mineral da mas-

sa livre de gordura, de acordo corn a idade e corn o sexo. Embora essas equacOes aumen-

tern a precisdo de estimativa do percentual de gordura corporal em criancas corn o mo-

delo 2C, elas devem ser usadas corn cuidado (Going, 1996). Criancas e adolescentes, em

qualquer idade, diferem em suas quantidades relativas de agua e mineral na massa livre

de gordura. Por essa razao, o use dessas equacOes aumentaria o erro na predicao do

percentual de gordura corporal em criancas (Going, 1996).

Devido a variabilidade dos componentes da massa livre de gordura, os modelos

multicomponentes sao teoricamente mais precisos na determinacdo da composicdo cor-

poral em subgrupos de populacao cuja densidade da massa livre de gordura difere de

1,1 g/cc (Lohman, 1992; Siri, 1956). 0 modelo quimico de trés componentes (3C) divide

o corpo em gordura, mineral e componentes residuais (agua e proteinas) (Heymsfield et

al., 1996); Heymsfield et al., 1990; Lohman, 1989). Para usar o modelo 3C, sào necessarias

medidas acuradas de mineral Osseo total (TBM) ou mineral Osseo corporal total (TBBM)
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e de densidade corporal total (Db) (Lohman, 1992). Uma vez que esse modelo considera

a variabilidade biolOgica no mineral Osseo, o modelo 3C pode ser aplicado para indivi-

duos cuja composicao da massa livre de gordura difere da dos adultos jovens, corn me-

nos erro teOrico do que o modelo 2C (Lohman, 1992). Entretanto, o uso do modelo 3C

pode nä° ser apropriado para criancas, pelo fato das constantes para a densidade mine-

ral Ossea (BMD), a proteina combinada ou associada e o compartimento de agua serem

derivados a partir de adultos jovens. As densidades de mineral Osseo e de compartimen-

to residual (proteina e agua) alteram-se com o crescimento e nao se estabilizam ate a

idade adulta (Fomon et al., 1982; Haschke et al., 1981; Lohman, 1986).

Devido as limitacOes do modelo 3C em criancas, muito recentemente alguns

pesquisadores tern usado a absortometria radiolOgica de dupla energia (DXA) como urn

metodo de referencia para estimar a gordura corporal relativa em criancas (Goran et al.,

1996; Gutin et al., 1995). 0 metodo DXA fornece muitas medidas de composicao corpo-

ral, incluindo o componente mineral Osseo e a densidade mineral Ossea regional e total,

e a gordura corporal. Mais importante ainda e que esse metodo ndo se baseia no uso de

constantes derivadas de adultos para medir a gordura corporal.

Metodos de campo, tais como a andlise das dobras cutaneas e a impedancia bio-

eletrica (BIA), foram originalmente validados usando modelos 2C para obter medidas

de referencia de composicao corporal. Por isso, o uso de equagOes baseadas no modelo

2C, em subgrupos de populacao cuja massa livre de gordura diferem do corpo refe-

rencial (1,1 g/cc), levam a erros sisternaticos quando comparados corn medidas de refe-

I
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A equacao de dobras cutaneas de Slaughter et al. (1988) estima adequada-

mente o percentual de gordura corporal numa amostra de meninos entre 10 e 14 anos?

A equacao de dobras cutaneas de Slaughter et /71.(1988) estima adequada-

mente o percentual de gordura corporal numa amostra de meninas entre 10 e 14 anos?

A equacao de bioimpedancia de Houtkooper et al. (1992) estima adequada-

mente a massa livre de gordura em meninos entre 10 e 14 anos?

A equacao de bioimpedancia de Houtkooper et al. (1992) estima adequada-

mente a massa livre de gordura em meninas entre 10 e 14 anos?

A equacao de bioimpedancia de Jenkis el a/. (1999) estima adequadamente a

massa livre de gordura em meninos entre 10 e 14 anos?

A equacdo de bioimpedancia de Jenkis et a/. (1999) estima adequadamente a

massa livre de gordura em meninas entre 10 e 14 anos?

1.2 - Definictio dos Tennos

As seguintes definicOes de termos sdo utilizadas para este estudo:

Absortometria radiolOgica de dupla energia (DXA): Metodo de composicäo

corporal usado na atenuacao de raio-X para estimar gordura, mineral e massa magra.

Antropometria: Mensuracäo de tamanho e proporcao do corpo, incluindo

tecnicas de dobras cutaneas, circunferencia, altura e massa corporal.

Bioimped5ncia (BIA): MOtodo de composicäo corporal usado para estimar

o componente de agua corporal e massa livre de gordura.
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Composicäo corporal: Refere-sea divisdo do corpo bullion° em doffs corn-

ponentes: a massa de gordura (kg) e massa livre de gordura (kg).

Dobra cutanea: Consiste na dobra de duas camadas de pele e duas de tecido

adiposo subcutaneo. E mensurada (mm) corn instrumentos especiais (compasso de do-

bra, adipOmetro, plicOmetro) em pontos anatOmicos particulares.

Imped5ncia (Z): Mensuracao da corrente eletrica clue passa pelo corpo; corn-

posicao de vetores de resistencia e reactancia.

Massa de Gordura: A massa gorda é definida como todos os lipidios extrai-

dos das reservas ad iposas e de outros tecidos do corpo.

Massa Livre de Gordura: A massa corporal magra refere-se a uma fracdo da

massa corporal que nao é gordura, incluindo os ossos, mUsculos, pele, agua, Orgäos, etc.

Percentual de gordura corporal: E a quantidade de gordura corporal relati-

ve (% G) da massa corporal total.
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2 — REVISAO DA LITERATURA

A literatura revista neste capitulo e dividida em seis secOes: modelos teOricos de

composicao corporal; composicäo corporal de criancas; avaliacáo da agua corporal; ava-

liacao do coin ponente Osseo; DXA; metodos de campo de composicao corporal e corn-

posicdo corporal no Brasil.

2.1 - Modelos TeOricos de Composictio Corporal

Tradicionalmente, o modelo de composicao corporal de dois componentes (2 C) é

usado Para estimar a gordura corporal relativa em todas as populacOes, (Behnke, 1959;

Brozek et al., 1963; Keys & Brozek, 1953; Siri, 1956, 1961). Nos anos atuais porem muitas

limitac6es do modelo de dois componentes tern silo reportadas a partir de populacOes

corn diferentes idades. (Deurenberg et al., 1989; Lohman, 1981, 1986; Boileau et al., 1984;

Slaughter et al., 1984). Estas limitacoes levaram ao desenvolvimento de modelos de corn-

posicao corporal de multicomponentes, os quais leva em conta a variacdo interindivi-

dual de mineral Osseo e agua corporal (Heymsfield et al., 1990; Heymsfield el al., 1996;

Lohman , 1986; Siri , 1956, 1961).
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2.1.1 - Modelos de Composicdo Corporal de Dois Componentes

0 modelo de dois componentes (2C) divide o corpo em massa gorda (MG) e

massa livre de gordura (MLG). A massa gorda e definida como todos os lipideos extrai-

dos da adiposidade e de outros tecidos do corpo (Brozek et al., 1963). A massa livre de

gordura e definida como os tecidos residuais do corpo, title sao todos os tecidos do cor-

po menus a massa gorda (Lohman et al, 1984). Logo a massa livre de gordura e composta

principalmente por agua, proteina e mineral.

0 model() de dots componentes e baseado em analises I imitadas de cadaveres,

predominantemente de homens brancos saudaveis (Mitchel et al., 1945; Widdowson at

al., 1951). A partir destes estudos as densidades e as proporcOes dos componentes da

massa livre de gordura e sua densidade foram determinados. Neste modelo, a densida-

de da massa livre de gordura e da massa de gordura sao assumidas como sendo cons-

tantes inter e intra-individuos, considerando o genero, idade, rata ou nivel de atividade

ftsica.

Mais especificamente, o modelo de dois componentes baseia-se nas seguintes

consideracoes: a) a densidade da massa livre de gordura e de 1,100 g/cc; b) a densidade

de massa gorda e de 0,9007 g/cc; c) a densidade da massa livre de gordura e de massa

gorda sao conhecidas; d) as proporcOes relativas e as densidade dos componentes da

massa livre de gordura sao os mesmos inter e intra individuos; e) os valores assumidos

para as proporcOes e densidades dos componentes da massa livre de gordura sao: 73,8 %

de agua (d = 0,9937 g/cc), 6,8% de mineral (d = 3,04 g/cc) e 19,4% de proteina
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(d = 1,34 g/ cc) e f) estes valores sao validados sob temperaturas corporals variando de

36 a 37 ° C (Brozek et al., 1963; Siri , 1956, 1961).

Ao se considerar densidades e proporcOes constantes para os componentes da

massa livre de gordura, a Unica variavel que se difere entre os individuos e a massa gor-

da. Baseada nesta premissa, a densidade corporal total pode ser calculada da seguinte

maneira: 1/D = g/dg + a/da + m/dm + p/dp , onde I) = densidade corporal , a,p,m, e g =

proporcOes relativas de agua, proteina, mineral e gordura, respectivamente, resultando

no peso corporal; e dg = densidade de gordura, da = densidade de agua, dm = densida-

de de mineral e dp = densidade de proteina.

Usando estas equacOes corn os valores assumidos para os componentes da mas-

sa livre de gordura e mantendo a massa gorda igual a zero, a densidade da massa livre

de gordura é calculada como sendo 1,100 g/cc: 1/MLGd = 0,000/0,9007 + 0,738/0,9937

+ 0,068/3,04 + 0,194/1,34.

Considerando que a densidade de massa gorda e 0,9007 g/cc e a densidade da

massa livre de gordura e 1,100 g/cc, Siri (1961) criou a seguinte formula de conversdo

do model() de dais componentes para estimar a gordura corporal relativa (% G) a partir

da densidade corporal (D): % G = [(4,95/D) - 4,50] x 100.

A hidrodensitometria e um metodo que pode ser usado para estimar a den-

sidade corporal. Este metodo e baseado no principio de Arquimedes no dual o peso da

agua deslocada enquanto o corpo e totalmente submerso é proporcional ao volume cor-
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poral (Vc). Como resultado, se o peso corporal é conhecido, a densidade corporal pole

ser calculada dividindo-se o peso corporal pelo volume corporal (D = PC/VC).

Outros pesquisadores tambem criaram equacoes baseadas no modelo de dois

componentes. Em 1953, Keys e Brozek desenvolveram uma formula de convers5o ba-

seada no conceito do "homem de referencia". Este modelo assume que: a) o "homem de

referencia" tern uma densidade corporal correspondente a 14% da gordura corporal; b) a

gordura nâo essencial tern uma densidade de 0,9479 g/cc. Usando estas consideracOes,

Keys e Brozec (1953) criaram a seguinte equacáo Para estimar a gordura relativa:

% G = [(4,971/D) - 3,813] x 100.

Em 1963, Brozek et al., revisaram as considerac6es destacadas por Keys e Brozec

(1953) "do homem de referencia" e desenvolveram o conceito do "corpo de referencia".

Esta equacao revisada assumiu clue a densidade de massa gorda como sendo igual a

0,9007 g/cc e a densidade da massa livre de gordura sendo igual a 1,100 g/cc, semelhan-

te ao modelo de Siri (1961). Usando a equacão do "corpo de referencia", somente a mas-

sa gorda difere-se entre os individuos. A proporcao e as densidades relativas de compo-

nentes da massa livre de gordura sao consideradas constantes entre os individuos. Estes

valores assumidos foram baseados nos valores observados a partir de 3 cadaveres adul-

tos masculinos. A agua corporal total, o mineral corporal e a proteina corporal foram de

-1-0,8 kg, 3,8 kg e I 0,7 kg do peso corporal total, corn densidades correspondendo a

0,9007 g/cc, 3,04 g/cc e 1,34 g/cc, respectivamente. Alem disto a massa gorda do "corpo

de referencia" foi de 10,0 kg corn uma densidade de 0,9007 g/cc. Considerando que os
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componentes da massa livre de gordura sao adicionais, o Corp() de referencia pesa

65,3 kg, corn uma densidade corporal total igual a 1,064 g/cc ou 15,35% de gordura

corporal. A seguinte equacao foi desenvolvida por Brozek et al. (1963) baseado no "cor-

po de referencia": % G = [(4,57/D) - 4,142] x 100.

Tanto as equacOes de Siri (1961), quanto as de Brozek et a/.(1963) sao baseadas

em considerac6es semelhantes. Em 1981, Lohman reportou que estas duas equac-Oes

concordaram em 1% da gordura corporal em individuos magros (r = 0,99, EPE = 0,3 kg).

Entretanto, Lohman (1981) observou que estas duas equacOes permitem estimar diferen-

cas na gordura corporal relativa em individuos que excedem 30% da gordura corporal,

corn a equacao de Siri (1961) permitindo estimar percentuais de gordura corporal mais

elevados comparados as equacOes de Brozek et al. (1963).

Similarmente, Deuren berg et al. (1989) usou a equacao de Siri para calcular teo-

ricamente a gordura corporal relativa em sujeitos obesos (> 30% de G). Eles acharam

que a equacao de Siri (1961) superestimava a gordura relativa nesta populacao em torn()

de 2 a 4% da gordura corporal. Especificamente houve uma relacao direta entre o nivel

de obesidade e grau de superestimacao da gordura relativa; que e, quanto maior o nivel

de obesidade, maior a superestimacão da gordura corporal relativa.

Siri (1956) estabeleceu que o use do modelo de dois componentes leva a um

erro de estimacâo da gordura corporal relativa devido a variabilidade interindividual de

agua corporal total, a razdo de proteina e componente mineral do corpo livre de gordu-

ra, e aos niveis diferentes de gordura corporal. Siri (1956) teorizou que equacCies basea-
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das no modelo de dois componentes levariam a urn erro de predicao de aproximada-

mente 4,0% de gordura corporal na populacäo geral devido a variabilidade biolOgica de

idade, genero, raga e niveis de atividade fisica. Em 1961, Siri estimou que a variabilidade

na agua corporal total, na razao entre proteina e mineral e niveis de gordura corporal,

foi respectivamente 2,7, 2,1 e 1,9% de gordura corporal. Siri determinou empiricamente

que o erro total (ET) do modelo de dois componentes, Ljuando usado para estimar per-

centual de gordura corporal de uma populacao heterogénea e 3,9% de gordura corporal.

Este valor estava muito prOximo aos seus valores teOricos originais de 4,0% de gordura

corporal (Siri, 1956).

Em 1981, Lohman hipotetizou que o uso do model() de dois componentes numa

populacao homogenea (semelhante em idade, genero e rata) permite urn (ET) erro total,

menor do que o estimado para uma populacao heterogènea. Lohman teorizou que a va-

riabilidade no peso corporal total é ± 1,9% de gordura corporal, a razao de proteina e

mineral é ± 1,5% de gordura corporal, e composicao de gordura e ± 1,35 % de gordura

corporal. 0 erro total do modelo de dois componentes numa populacdo homogenea foi

estimado como sendo 2,77% de gordura corporal. Apesar das limitacOes existirem com o

uso de modelo de dois componentes em populacbes alem das jovens, e de homens bran-

cos, nao e sempre possivel medir agua e mineral (Going, 1996). Entretanto, mod ificacOes

na equacäo de Siri (1956) pode ser apropriada. Em 1989, Lohman derivou equacoes es-

pecificas por idade e por genero para criancas baseadas nas densidades a partir da equa-

cäo do modelo de dois componentes de Siri. Nestas equacOes, a med is estimada para
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agua e mineral relativos para a massa livre de gordura foi estimada para criancas do

mesmo sexo, corn idades variando de 1 a 18 anos (Going, 1996; Lohman, 1989) .

Enquanto o use fiestas ecivacOes pode ser a causa de algumas variacOes na mas-

sa livre de gordura de criancas, elas tambem podem ser a origem de grandes erros de-

vido as diferencas na agua e no mineral relativo na mesma categoria de idade (Going,

1996). Tambem devido a estas equacoes do modelo de dois componentes terem sido de-

rivadas usando constantes para as densidades de agua, mineral e proteina estimadas a

partir de analises quimicas limitadas de cadAveres adultos, elas podem nao ser apro-

priadas para criancas (Lohman, 1986).

2.1.2 - Modelos de Composicdo Corporal de Tres Componentes
Quimicos

Devido ao significavel erro associado corn a variabilidade de agua corporal total

nu ma populacao geral, Siri (1956) expand i u o modelo de dois componentes para corrigir

por diferencas por agua corporal total. Este modelo de fres componentes (3C) foi basea-

do em consideraciies semelhantes ao modelo de dois componentes corn duas conside-

racOes adicionais: a) a razäo entre mineral e proteina no corpo livre de gordura foi de 5

para 12 , e b) a densidade dos componentes combinados (proteina e mineral) do corpo li-

vre de gordura foi constante (1,565 g/cc). Siri derivou esta equacäo do modelo de tres

componentes usando a seguinte equacao: % G = Rdg/ds — dg) (dg/D — a (ds — da)/ da) —1,0] 100

nude, dpa = densidade de proteina e agua, a = TBW/ PC.
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Substituindo as constantes assumidas nesta formula, a seguinte equacao para

converter D para percentual de gordura corporal foi derivada: % G = [(2,118/D) - 0,78a -1,354] x 100,

onde a = TBW/PC. Siri (1956) teorizou que considerando a variabilidade do peso corpo-

ral total, esta equacao do modelo de dois componentes teria urn erro total de 2,0% da

gordura corporal numa populacao heterogenea, tendo entao urn erro original associado

COm o modelo de dois componentes.

Em 1986, Lohman desenvolveu urn modelo de tres componentes o qual corrigiu

pela variabilidade interindividual corn o compartimento mineral melhor do que o corn-

partimento de agua do corpo livre de gordura. Lohman (1986) modificou a equacao ori-

ginal de Siri (1956) para incluir massa corporal total, ao hives da agua corporal total. Fo-

ram feitas as consideracOes seguintes para este modelo:

A densidade de gordura = 0,9007 g/ cc

A densidade de mineral = 3,037 g/cc

A densidade de agua = 0,9937 g/cc

A densidade de proteina e agua = 1,0486 g/cc

Lohman derivou esta formula de conversao do modelo de dois componentes

baseada no modelo de Siri (1956): % BF = [(dg/dpa-dg) (dpa/D - m (dpa-dm)/dm) - 1,0] 100

onde, ds = densidade de seilidos (proteina e mineral), a = TBW/PC.

Substituindo os valores assumidos nesta equacao, a seguinte formula de con-

versao foi desenvolvida:% G = 1(6,386/D) - 3,961m - 6,090] x 100, onde m = TM/ PC.
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Lohman salientou, porem, que esta equacdo pode nao ser apropriada para o use corn

criancas e jovens, porque o crescimento afeta a razao de agua e protelna, entao o valor

assumido de 1,0486 g/cc pode n'ao ser valido (Lohman, 1986).

2.2 - Composiclio Corporal de Crianos

Desde a infincia ate a idade adulta ocorrem alteracaes graduais em todos os

componentes da composicäo corporal. Mais especificamente, o total de agua corporal di-

minu i, a proteina relativa a massa livre de gordura aumenta e a massa corporal total au-

menta (Boileau et al., 1984; Faulkner el al., 1993; Faulkner et al., 1996; Haschke et al., 1981;

Lohman et al., 1984; Manzoni et al., 19%). Estas alteracOes levam a subestimacdo sisterna-

tica da massa livre de gordura e a superestimacäo do percentual de gordura corporal

quando os modelos de 2 componentes sao usados para estimar medidas de referencia da

corn posicAo corporal em criancas.

2.3 - Total de Agua Corporal em Crianos

Boileau et al. (1984) determinou a agua corporal total de 292 homens e mulheres

brancos e negros, na faixa etaria de 8 a 30 anos usando diluicao de deuterio. As criancas

foram divididas por idade em tres grupos: pre-pUberes, puberes e pOs-pUberes. Nas

criancas brancas, a agua corporal total aumentou de 20,0 1 para 38,2 1 e 19,7 1 para 30,2 1
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para meninos e meninas pOs-puberes, respectivamente. Em negros a agua corporal total

aumentou de 21,7 1 para 40,9 1 e 20,7 1 para 32,3 1 para meninos e meninas, respectiva-

mente. Adicionalmente, em todas as faixas etarias, corn excecâo das meninas pilberes, os

negros tiveram major agua corporal total do que os brancos. Quando a agua corporal

total foi expressa como uma porcentagem da massa livre de gordura, a agua corporal

total/massa livre de gordura dimi nu iu corn o aumento da idade. Em meninos e meninas

brancos, a agua corporal total/massa livre de gordura reduziu de 75,1 e 76%, respectiva-

mente, para 73,2 e 74,1%. Em meninos e meninas negros, a agua corporal total/massa li-

vre de gordura diminuiu de 74,7 e 75,4%, respectivamente, para 73,3 e 74,1. Em todas as

idades corn excecdo das meninas puberes brancas, as meninas tiveram uma agua corpo-

ral total/massa livre de gordura maior de que os meninos. Acima de tudo, a agua corpo-

ral total/massa livre de gordura diminuiu 0,38% por ano para ambos os sexos ate a ida-

de adul ta.

Num estudo similar, Hewitt et al. (1993) compararam a agua corporal total em

criancas (5 a 10 anos), adultos (22 a 39 anos) e adultos mais velhos (65 a 84 anos), usando

diluicao de deuterio. Criancas a adultos mais velhos tiveram a agua corporal

total/massa livre de gordura significativamente maior (p < 0,01) do que adultos (72,2 %

e 72,5 %, respectivamente). Quando o modelo de 2 componentes e urn modelo de multi-

components ajustados pela agua corporal total foram comparados, diferencas no per-

centual de gordura corporal entre estes modelos variaram de — 10 a 6% de gordura cor-

poral. Todos os valores estavarn significantemente relacionados a agua corporal to-

tal/massa livre de gordura (r ± 0,62, p < 0,001). Hewitt et al. (1993) concluiu que, em me-
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Ilia, criancas e adultos mais velhos tern maior agua corporal total/massa livre de gor-

dura do que os adultos. Alum disto, se a hidratacao nao 0 levada em conta pelo modulo

multicomponente usado, ocorrem erros significativos no percentual de gordura corpo-

ral.

Num estudo longitudinal de 3 anos a agua corporal total foi examinada em

meninos e meninas de 12 anos (n = 118) e meninos e meninas de 15 anos (n = 95), usan-

do a diluicao de deuterio (Novak, 1989). A agua corporal total/peso corporal para meni-

nos aumentou de 62,1 para 65,9% na idade de 15 anos mas diminuiu levemente para

64,2% na idade de 17 anos. Em meninas uma diminuicao continua de 63,3 para 53,6% foi

achada durante o mesmo period() de tempo. Analise de regressao revelou uma relacao

linear entre a agua corporal total e peso corporal em meninos (r = 0,92) e meninas

(r = 0,77).

Num a rtigo de revisao sobre alteracao da composicao corporal a partir do nasci-

mento ate a 3' idade, Vanloan (1996) reportou uma queda estavel na agua corporal total

relativa para a massa livre de gordura deste o nascimento (80,6%) ate a idade de 10 anos

(76,0%), baseado na pesquisa de Fomon el a/. (1982). Esta alteraeao na agua corporal total

agrupou os meninos e as meninas, porem as meninas tiveram aproximadamente 1%

mais gordura corporal do que os meninos e menos mineral do que os meninos da idade

de 5 anos. Na idade de 10 anos as meninas foram urn pouco mais pesadas e tiveram o

percentual de gordura corporal aproximadamente 6 % mais elevado do que os meninos.

2.4 - Mineral Osseo ein Crianos
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AlteracOes na massa mineral Ossea tambem ocorrem durante a infancia.

ses do componente Osseo mineral do radio e da ulna pelo SPA, indicaram urn aumento

do componente mineral Osseo/massa livre de gordura de 5,2% nas criancas pre-ptiberes

para 6,6% e 6,0% em homens e mulheres adultos, respectivamente (Lohman et al., 1984).

Os autores concluiram que criancas tem o componente mineral Osseo inferior ao dos

adultos, o que causa uma reducdo generalizada na densidade corporal e densidade da

massa livre de gordura em criancas. Entretanto quando equacôes baseadas em adultos e

no modelo de dois componentes são usadas para estimar o percentual de gordura cor-

poral em criancas, ocorre uma subestimacdo significante da massa livre de gordura e

uma superestimacâo do percentual de gordura corporal.

Similarmente, Mazess e Cameran (1971) usaram o SPA Para verificar o compo-

nente mineral Osseo do radio distal em criancas brancas, de 6 a 14 anos (n = 322). 0 corn-

ponente mineral Osseo aumentou aproximadamente 8,5% por ano, da idade de 6 a 14

anos. Baseados nestes resultados e em seus prOprios dodos, Lohman et al. (1984) con-

cluiu que alteracOes no componente mineral Osseo relativo a massa livre de gordura cau-

saria urn erro sistematico ao estimar a densidade da massa livre de gordura. Entretanto

a medicdo e o ajuste da densidade corporal total pelo componente mineral Osseo melho-

raria a estimac5o do percentual de gordura corporal em criancas. Alem disso Lohman et

al. (1984) estimou que o componente mineral da massa livre de gordura de criancas pre-

pilberes continha 76,6% de agua, 5,4% de mineral, resultando numa densidade da massa

livre de gordura de 1,084 g/cc.



42

Corn o advent() de uma nova tecnologia (DXA) que mede o mineral Osseo total,

muitos pesquisadores tern usado este metodo para verificar alteracOes no componente

mineral Osseo e na densidade mineral Ossea durance a infancia. Ogle et al. (1995) exami-

nou o componente mineral Osseo de 265 sujeitos, de 4 a 26 anos. Nas mulheres o corn-

ponente mineral Osseo aumentou corn a idade ate 15,7 anos, enquanto nos homens este

mesmo componente aumentou ate 17,5 anos. Foi encontrada uma forte relacão entre o

componente mineral Osseo e a massa de tecido magro para ambos os sexos

(r = 0,98, p = 0,001).

Baseado na pesquisa de Fomon et al. (1982), Vanloan (1996) sintetizou as altera-

cOes no componente mineral relativo a massa livre de gordura, desde o nascimento ate a

idade. Nesta revisão Vanloan determinou que o componente mineral Osseo relativo a

massa livre de gordura aumentou de 3,7% no nascimento para 4,3% aos dez anos de ida-

de. Assim como a analise da agua corporal total relativa a massa I ivre de gordura, meni-

nos e meninas foram agrupados, apesar de terem sido notadas diferencas no percentual

de gordura corporal e no peso corporal. Alem disso as meninas tiveram menos mineral

do que os meninos na idade de 5 anos (Vanloan , 1996).

Yanovski el rd. (1996) comparou a densidade mineral Ossea de meninas bran-

cas e negras (n = 40), corn idades de 7 a 10 anos, aos quais foram agrupadas por peso

corporal, indice de massa corporal, idade Ossea e idade cronolOgica. As meninas negras

tiveram densidade mineral Ossea maior do que as brancas no peso total, espinha lornbar,

pelvis e pernas (p < = 0,05). Entretanto, nao houve diferencas significantes na massa cor-

poral magra total entre estes dois grupos.



2.4.1 - Composicdo da Massa Livre de Gordura em Criancas

A composicao da massa livre de gordura em criancas varia durante o cresci-

mento e ma turacdo devido as alteracOes dos compartimentos de agua e mineral. Sobre-

tudo a densidade da massa livre de gordura de homens aumentou de 1,063 g/cc no nas-

cimento para 1,102 g/cc. Em mulheres, a densidade da massa livre de gordura aumen-

tou de 1,064 g/cc para 1,096 g/cc (Lohman, 1986).

Devido as diferencas na composicao da massa I ivre de gorduras causadas pelo

crescimento e pela maturac eao Hashke et al. (1981) desenvolveu o conceito do men i no de

referencia de 9 anos. Em comparacdo ao homem de referencia, o meninx de referencia e

mais magro (13,4% de peso corporal versus 15.3% de peso corporal) , tern major agua

corporal total/ massa livre de gordura (4,7% versus 6,8%). Hashke et al. (1981) concluiu

clue os valores por idade especifica poderiam ser usados para substituir as constantes

por adultos no modelo da composicao corporal de dois componentes, tornando, entOo,

este modelo mais acurado para criancas.

De acordo corn Vanloan (1996) a uma falta de pesquisas usando os modelos de

multicomponentes para verificar a composicao corporal em criancas de varios grupos et-

nicos. Apesar de haver alguns dados para criancas brancas e negras, sdo necessarios

mais estudos para verificar alteracOes relacionadas na composicao corporal de criancas

(VanLoan, 1996).

43
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2.4.2 - Verificacdo do Mineral Osseo

Varios metodos podem ser usados para verificar tanto o componente mineral

Osseo regional quanto o total, por exemplo, a analise da ativacao do neutron (NAA),

absortometria simples de fOtons (SPA), absortometria dupla de fOtons (DPA) e a absor-

tometria radiolOgica de dupla energia (DXA) (Lohman, 1984). A analise da ativacao do

neutron mede o calcio corporal total. Como a calcio corporal total é uma fracao cons-

tante do componente mineral Osseo, ele pode ser usado para estimar o componente mi-

neral Osseo total (Lukaski, 1987). A absortometria simples de fOtons e DPA sdo tipos de

foto absortometria, onde o componente mineral Osseo e a densidade mineral Ossea sâo

medidos por meio do principio de que o componente mineral Osseo e a densidade mi-

neral Ossea säo proporcionais a quantidade de foto-energia absorvida por urn osso du-

rante urn escaneamento (Lukaski, 1987).

2.4.3 - Analise de Ativacdo do Neutron

A analise de ativacao do neutron é um metodo m-vivo de medir elementos es-

pecificos do corpo. 0 calcio, o sOdio, o clorido, o fOsforo e o nitrogenio sào todos medi-

dos atraves deste mOtodo, de forma que uma medida multi-elementar do corpo pode ser

obtida (Lukaski, 1987). Em NAA, uma faixa de neutrons rapidos e levada para dentro

do sujeito para o elemento alvo. A captura destes neutrons pelos atomos desses elemen-
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tos alvos produz isOtopos instiveis, tais como o aid() — 49, o qual retorna a uma condi-

cäo estavel atraves da emissdo de urn ou mais raios gama caracteristicos. As emissOes a

partir dos sujeitos sdo medidas e a abundancia total do elemento alvo e, entao, determi-

nado. Para as medidas totals do componente mineral Osseo, o elemento alvo é o calcio

(Lukaski, 1987).

Como o calcio é considerado como sendo uma proporcdo relativamente cons-

tante do peso mineral Osseo, TCa pode ser usado para estimar o componente mineral

Osseo total. Entretanto, o calcio pode nao refletir diretamente o componente mineral

Osseo total porque os depOsitos extras-Osseos de calcio ocorrem na sat:1de e na presenca

de doer-16as (Lukaski, 1987). Desta forma, o rnetodo NAA e geralmente mais usado para

detectar alteracOes generalizadas na TCa do que para estimar estoques minerals Osseos.

2.4.4 - Absortometria de FOton

A absortometria de fOton direta e utilizada para avaliar conteUdo mineral Osseo

(BMC) e densidade mineral Ossea (BMD) em varias regiOes do corpo e em todo o corpo.

Essa tecnica utiliza uma fonte de fOton radionuclide que e irradiada para dentro do osso

que esta sendo escaneado. Assume-se que o BMD e proporcional a quantidade de ener-

gia de fOton absorvida pelo osso (Lukaski, 1987). Na absortometria simples de fOtons

(SPA), utiliza-se urn feixe de fOtons simples, geralmente iodo — 125, como fonte radioa-

tiva. A maioria dos investigadores tern utilizado a regiáo radial inferior (aproximada-

mente 1/3 da distancia do processo estilOide ao processo olecranio) corn SPA (Lukaski,
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1987). Entretanto, outros pesquisadores tem utilizado a ulna distal (Lohman, 1992).

Essas duas regioes sào geralmente selecionadas para SPA porque o osso e apenas uma

extremidade de fkon no escaneamento (Lukaski, 1987).

A SPA 6 urn metodo confiavel (1 a 2% de precisao) para avaliaca- o de BMC loca-

lizado quando o membro e adequadamente reposicionado no feixe (Lukaski, 1987). Con-

tudo, urn erro de 5% pode ocorrer no reposicionamento. Assim, urn melhor indicador

para BMC pode ser a proporcao de BMC em relacdo a largura do osso medido

(Christiansen & Rodbro, 1975). 0 BMC da regiao radial distal esta altamente correlacio-

nada corn o peso do radio e corn TBBM total e TCa (r = 0,90 a 0,95) (Christiansen &

Rodbro, 1975; Cohn et al., 1977). Todavia, quando BMC total 6 estimado de uma Unica

regiao do corpo utilizando SPA, o erro Jesse metodo aumenta para 5 a 10%. Conside-

rando a impossibilidade de escanear todo o esqueleto corn SPA, outras tecnicas sâo mais

indicadas quando medidas de BMC total säo necessarias (Lukaski, 1987).

Ja a absortometria dupla de fOtons (DPA) pode ser utilizada para avaliar BMC e

BMD, corporal total e localizados. Nesse metodo, utiliza-se uma fonte de fkon gadolinio

— 153 para emitir feixes de fkon em duas extremidades distintas (44 e 100 kdV)

(Lukaski, 1987). Medic -6es podem ser feitas no femur e na espinha, bem como em todo o

corpo (Mazess et al., 1984; Mazess et al., 1981). 0 use de dois feixes de energia diferentes

permite a avaliacdo de massa Ossea e massa corporal magra (Lohman, 1992; Mazess et

al., 1984). Assim, nao e necessario nesse metodo uma camada espessa permanente de

tecido mole envolvendo o osso.
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Heymsfield et al. (1989) descobriu que DPA estimava gordura corporal relativa

dentro de 3,2 a 4,7% de G comparada a densitometria. Mem disso, Mazess et al. (1984)

compararam estimativas da massa livre de gordura (MLG) e % G da densitometria e da

DPA em 14 mulheres e 4 homens corn idades entre 23 e 58 anos. Eles relataram uma alta

correlacão entre esses dois mètodos (r = 0,90). As vantagens da DPA sobre a SPA foram

a transportabilidade, a baixa dose de radiacao (2 — 10 mrem) e a capacidade de analise

da composicao corporal total (MLG e % G) (Lukaski, 1987).

2.5 - Absortometria RadiolOgica de Dupla Energia

Recentemente, urn novo metodo foi desenvolvido Para avaliar BMC e BMD

(Lohman, 1996). 0 metodo DXA possui diversas vantagens sobre a utilizacdo do metodo

DPA. Em primeiro lugar, DXA utiliza uma fonte de raio-X em vez da fonte de radionu-

clide. 0 use de uma fonte de raio-X produz uma dose de radiacao constante durante urn

longo period() de tempo; enquanto fontes de radionuclide desintegram-se corn o tempo,

afetando assim a precisao das medic -6es por DPA (Gluer et al., 1990; Lohman, 1996). Em

segundo lugar, DXA tern urn tempo de escaneamento corporal total menor (10 a 20 min)

comparado a DPA (70 min). Logo, a exposicao a radiacdo da DXA e menor do que a da

DPA (Mazess et al., 1990). Em terceiro lugar, DXA possibilita varias medidas de compo-

sicão corporal, incluindo BMC, BMD e gordura corporal, localizados e corporal total.

2.5.1 - Suposicties do Metodo DXA
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0 metodo DXA baseia-se em tres suposieOes que refletem variabilidade biolOgi-

ca na composicao de tecido mole, na densidade do componente magro e na gordura da

medula Osseo: a) a composieao de tecidos moles (magros e gordos) é a mesma em areas

corn osso e sem osso; b) o componente magro do tecido mole possui uma densidade

constante , de forma que a constante de atenuaeao para tecido mole reflete variaeao em

massa de gordura, e c) a variaeao em conte0do de gordura da medula Osseo nao sera

detectado na constante de atenuaeao para tecido mole, fornecendo assim uma pequena

fonte de variaeao em gordura corporal total (Lohman, 1992).

Devido as limitadas suposieOes do metodo DXA na medicao de BMC e % G,

Kohrt (1995) afirmou clue DXA pode em breve substituir a hidrodensitometria como me-

todo de referencia. Contudo, o autor identificou outra suposicao importante do metodo

DXA: a agua e uma fracao constante da massa de tecido magro sem osso (Kohrt, 1995).

Essa suposicao é muito importante, porque a massa de tecido magro sem osso contem

somente agua e proteina (Kohrt, 1995). A precisao de DXA em detector mudancas no

estado de hidratacao foi examinada em pacientes super-hidratados e desidratados

(Formica et al., 1993; Going et al., 1993). Nas duos amostras, nenhuma mudanea significa-

tiva em gordura corporal relativa ou TBBM foi encontrada corn estado de hidrataedo.

Adicionalmente, a perda ou o ganho de agua foi atribuido a perda ou ao ganho de

massa de tecido magro sem osso, como era esperado (Going et al., 1993; Kohrt, 1995).

Kohrt relatou clue o metodo DXA apOia-se menos nas suposieOes biolOgicas do modelo

2C e é mais preciso em populaeOes heterogeneas. Isso pode levar a substituicao da den-
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sitometria com DXA como metodo de referencia, tanto na estimativa de MLG como na

de % G.

2.5.2 - Validacao do Metodo DXA

Tucci et al. (1991) avaliaram a confiabilidade entre urn dia e outro do metodo

DXA num grupo de 11 homens e 9 mulheres (M = 40 e 36 anos, respectivamente). Medi-

cOes totais e localizadas foram registradas para todos os sujeitos em dois dias separados,

corn 72 h entre os testes. 0 metodo DXA possui alta confiabilidade entre urn dia e outro

e baixa variabilidade para medidas de BMD totais e localizadas (r = .90 a .99).

VArios investigadores tem validado o metodo DXA contra D corrigida para mi-

neral corporal total e/ou agua corporal total (TBW). Esses investigadores descobriram

que DXA e uma alternativa precisa para a utilizacäo de modelos quimicos de multicom-

ponentes na estimacao de gordura corporal relativa (Clasey et al., 1992; Cote & Adams,

1993; Hansen et al., 1993; Hicks et al., 1993; Masset et al., 1991; Notelovitz et al., 1991;

Wellens et al., 1994). Entretanto, outros pesquisadores perceberam que, em comparacao

a hidrodensitometria (modelo 2C), DXA estimou com precisäo a gordura corporal rela-

tiva somente em populacOes masculinas mais jovens (Clark, Kuta & Sullivan, 1993;

Johanson at al., 1993; Mansfield et al., 1991). Clark at al. (1993) relataram que o modelo

2C nao (IA conta da variabilidade biologica em TBM corn idade, de forma que a dife-

renca entre estimativas de % G de DXA e equacOes de modelo 2C 6, muito prova-

velmente, devida a erro associado com a utilizacâo do modelo 2C, em vez do DXA.
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Masset et al. (1991) estudaram 17 homens e 21 mulheres corn idades entre 22 e

79 anos, comparando % G estimada por D corrigida para BMC e TBW corn aquela

obtida por DXA. Foram relatadas fortes relacOes entre esses Bois metodos para homens

(r = .97) e mulheres (r = .96). Alem disso, Masset et al. (1991) perceberam pequenos erros

de predicao (EPE = 2,1 e 2,2 kg para homens e mulheres, respectivamente). Todavia,

gordura corporal relativa foi significativamente subestimada por DXA comparada ao

modelo 4C (— 3,3 e — 1,6 kg, respectivamente para homens e mulheres). De forma

semelhante, Drinkwater e Martin (1991) relatou que o % G ajustado para TBM foi

significativamente subestimado em homens (9% G) e mulheres (3% G) utilizando DXA.

Hansen el al. (1993) compararam estimativas de % G por DXA e por urn modelo

3C corn D corrigida para BMC em 100 mulheres corn idades entre 28 e 39 anos. Des-

cobriu-se que gordura corporal relativa estimada por DXA esta altamente relacionada

corn as estimativas do modelo 3C (r = .82). 0 erro de predicdo tambem foi aceitavel

(EPE = 2,4% GC). Alem disso, quando% G por DXA foi comparado a D por urn modelo

2C, percebeu-se urn erro de predicao semelhante (EPE = 2,4% G). Portanto, Hansen et al.

(1993) concluiram que % G por DXA estava altamente relacionada a estimativas de 3C

(corrigido para BMC) e 2C de G por densitometria em mulheres adultas jovens. De

forma semelhante, Notelovitz et al. (1991) relataram que DXA estimou% G dentro de 1 a

2% G comparada ao modelo 2C em 102 mulheres corn idades entre 18 e 72 anos.

A va idade de DXA foi tambem estabelecida pela comparacdo de estimativas de

% G corn urn modelo 3C que ajustou D para TBW. Clasey et al. (1992) estudaram 24
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homens e 17 mulheres corn idades entre 20 e 37 anos e relataram uma forte relacdo entre

os dois metodos (r = .94). Os erros de predicao por DXA tambem foram aceitaveis (2,3 e

2,5% GC para homens e mulheres, respectivamente).

De forma contraria, VanLoan e Mayclin (1992) compararam. gordura corporal

relativa determinada por DXA corn estimativas do modelo 2C em homens e mulheres

corn idades entre 19 e 65 anos. Eles descobriram que DXA subestimou significativamen-

te a gordura corporal relativa media em homens. Entretanto, nenhuma diferenca signifi-

cativa foi relatada entre estimativas de % G para mulheres do modelo 2C e de DXA.

VanLoan e Mayclin (1992) concluiram que as configuracOes assumidas no instrumento

DXA para anälise de pontos de tecidos moles podem ser baixas demais para homens de-

vido aos sous esqueletos serem maiores e mais densos comparados aos das mulheres.

Essa classificacäo errOnea de pontos de tecido mole pode levar a subestimacao da gor-

dura corporal relativa em homens.

Em criancas, o metodo DXA foi validado contra os metodos de dobras cutaneas

(Dc) e impedancia bioeletrica (B1A) por varios pesquisadores (Goran et al., 1996; Gutin et

al., 1996; Ogle et 01., 1995). A idade variou de 4 a 26 anos nesses estudos de meninos e

meninas. Embora esses pesquisadores tenham descoberto que os metodos de dobra cu-

tanea e BIA produzem estimativas de % G signiticativamente diferentes em meninas

comparados ao DXA (p < 0,001), Ogle et al. (1995) relataram uma boa conformidade

entre % G de dobra cutanea em meninos e DXA. Esses pesquisadores indicaram que as

equacOes existentes de dobra cutánea e BIA podem não ser precisas para criancas devi-
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do a mudancas relacionadas ao crescimento em BMC e BMD. Recentemente Jenkis et al.

(1999) validou e desenvolveu equacOes de dobras cutàneas e bioimpedancia de criancas

(n = 122) utilizando a densitometria Ossea como metodo padrdo.

Em resumo, DXA é urn metodo confiavel e vdlido para estimar composicao cor-

poral comparado a hidrodensitometria utilizando modelos 3C e 4C para ajustar D para

TBM e TBW, em todas as idades. Contudo, em algumas populacoes, DXA pode produ-

zir mais estimativas validas de % G do que as equacoes do modelo 2C. Isso é especial-

mente verdade para certos subgrupos populacionais, tais como criancas, negros, indios

americanos e idosos, cuja TBM difere do valor assumido para as equacOes do modelo 2C

(Fomon et al., 1982; Lohman ct al., 1984; Malina, 1996; VanLoan, 1996).

2.6 - Metodos de Campo de Coin 	 Corporal

Uma variedade de metodos de campo para avaliacdo de composicdo corporal

tern sido utilizada em criancas. Eles incluem os metodos de dobra cutanea, impedancia

bioeletrica e antropometricos. Antigamente, equac6es do metodo de campo cram comu-

mente desenvolvidas e validadas contra o modelo 2C; entretanto, recentemente, alguns

pesquisadores validaram esses metodos contra modelos de multicomponentes

(Slaughter et al., 1988; Houtkooper et al., 1992; Lohman, 1992). As equacOes para DC, BI A

revalidadas nesse estu do estâo apresentadas na Tabela 1.



METODO EQUACAO REFERENCIA

Dobras Cutaneas

ETriceps + Panturrilha Meninos % G = 0,735 (EDO + 1,6

%o = 0,610 (DX) + 5,1

Bioimpeddncia

Slaughter et al. (1988)

Slaughter et al. (1988)

Meninos e Meninas MLG (kg) = 0,61 (h2/ R) + 0,25 (P) + 1,31 Houtkooper et al. (1992)

Meninos e Meninas	 MLG (kg) = 0,883 (h2/R) + 0,0478 (P) +	 Jenkis et al. (1999)
10,150 (Xc) + 0,324 (idade) - 12,772

TABELA 1 -Oes para precis-do
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2.6.1 - 0 Metodo de Dobra Cutanea

Desde o inicio dos anos 50, o metodo Dc tern sido utilizado para medir a espes-

sura de tecido adiposo subcutaneo (Brozek & Keys, 1951). Em 1961, Parizkova aplicou

esse metodo em criancas pela primeira vez. Parizkova (1961) descobriu que a soma de

10 dobras cutaneas localizadas em varios pontos ao redor do corpo prediz precisamente

a densidade corporal medida por pesagem hidrostatica em criancas corn idades entre 9 e

16 anos.

Desde essas primeiras investigacôes, o metodo Dc tern-se tornado um dos mais

amplamente utilizados para estimar gordura corporal numa estrutura de campo. Hoje,

existem mais de 100 equacoes de predicao para a estimacao de densidade corporal

(Jackson & Pollock, 1985; Lohman, 1981). 0 metodo Dc tern urn custo de teste relativa-

mente baixo e e facil de administrar em quase qualquer estrutura, se comparado a meto-

dos mais complicados, como pesagem hidrostatica e DXA.

2.6.2 - Suposiceies do Metodo Dc

0 metodo Dc mede, indiretamente, a espessura de tecido adiposo subcutaneo

(Heyward & Stolarczyk, 1996). Para obter estimativas de densidade corporal total e gor-

dura corporal, sac) requeridas suposicäes especificas (Heyward & Stolarczyk, 1996):
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A dobra cutanea e uma boa medida de gordura subcutanea.

A distribuicdo de gordura subcutdnea e gordura interna e semelhante para

todos os individuos. Assume-se clue 1/3 da gordura do corpo localiza-se na camada

subcutdnea, corn o restante localizado internamente (Lohman, 1981).

3) Devido a relacao existente entre depOsitos de gordura subcutanea e gordura

interna, o metodo Dc pode ser utilizado para estimar gordura corporal total.

Em 1981, Lohman analisou as fontes potenciais de erro dentro do metodo Dc,

incluindo variacäo de gordura subcutanea ate espessura de dobra cutanea; variacdo de

gordura subcutanea ate gordura total; e erro geral na medicdo de dobra cutanea. A

partir de sua analise, Lohman estimou clue o erro tecnico e biolOgico total do metodo Dc

na estimacao de gordura corporal relativa foi de ± 3,3% G. Na estimacao de densidade

corporal, o erro total do metodo Dc foi de ± .0070 g/cc (Lohman, 1981). Devido a exis-

tencia de algum erro dentro do metodo de referencia, o erro total aceitavel para o me-

todo Dc é de ± 3,5% GC ou ±. 0080 g/cc (Heyward & Stolarczyk, 1996).

2.6.3 - Validacao de Equacifies Dc em Criancas

Varios pesquisadores tern validado o metodo Dc em criancas, comparado a hi-

drodensitometria. Parizkova (1961) comparou o somatbrio de 10 Dc a hidrodensitome-

tria em 241 criancas corn idades entre 9 e 12 anos e 13 e 17 anos. Em meninos de 9 a 12

anos, houve boa conformidade entre a densidade corporal e o somatOrio de 10 Dc

(r = .90, p < .001). Para meninas de 9 a 12 anos, essa relacdo tambern foi boa
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(r = — .81, p < .001). Para meninas e meninas mais velhos, a predicao de densidade cor-

poral foi melhor (r — 0,92, p < .001 e r = — 0,83, p < .001, respectivamente). A soma de 2,

3, 4 e 5 dobras cutaneas nao teve uma relacâo tao alta corn densidade corporal como a

soma de 10 dobras cutaneas (Parizkova, 1961).

Slaughter et al. (1984) examinaram a influencia da maturacao sobre a relacdo

entre dobras cutaneas e densidade corporal. Foram estudadas criancas e adultos negros

e brancos (N = 317), representando 4 grupos de maturacao (pre-pdberes, pdberes, pOs-

pUberes e adultos). Quatro locais de dobras cutaneas foram considerados os melhores

preditores de densidade corporal em criancas: triceps, panturrilha, coxa e abdomen.

Slaughter et al. (1984) perceberam que essas mudancas significativas na relacdo entre o

somatOrio de 4 Dc e a densidade corporal ocorrem do pre-pubere ao pubere e do pubere

ao pOs-pubere (p < 0,05). Portanto, eles concluiram clue equacOes Dc para criancas de-

vem dar conta de diferencas devidas ao crescimento e a maturacao, incluindo mudancas

na densidade da MLG.

Slaughter et al. (1988) expandiram seu trabalho e validaram o metodo Dc contra

urn metodo 4C a fim de dar conta de mudancas devidas ao crescimento e a maturacao.

Foram testadas criancas e adultos brancos e negros (N = 310) corn idades entre 8 e 29

anos. A densidade corporal por pesagem hidrostatica foi corrigida para TBW e BMD do

radio e da ulna utilizando SPA. 0 R 2 e EPE para as duas equacOes Dc (somatOrio de tri-

ceps + subescapular e somatOrio de triceps + panturrilha) utilizando o modelo 4C para

obter medidas de referencia de % G foram significativamente melhores do que utilizan-

do o modelo 2C (R2 aumentou de 62% para 77%, e o EPE caiu de 4,5% para 3,9% GC).
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Slaughter et al. (1988) concluiram que equacOes de adulto baseadas no modelo 2C, que

nao Lido conta de diferencas dentro da MLG devidas ao crescimento e a maturacao, su-

perestimaram sistematicamente % G em criancas. Em resumo, equacoes Dc baseadas um

modelo de multicomponentes possuem urn R 2 mais alto e um EPE mais baixo quando

aplicadas em criancas.

Tambem nesse estudo, Slaughter et al. (1988) geraram duas equacoes DC sepa-

radas para utilizacäo com criancas: a) somatOrio de panturrilha + triceps; e b) somatOrio

de panturrilha + subescapular. 0 erro de predicao para essas equacoes variou de 3,6 a

3,9% G. De acordo corn Slaughter et al. (1988), essas equacoes podem ser utilizadas tanto

para criancas negras como para brancas. Tambem foram desenvolvidas equacoes sepa-

radas especificas para gordura para criancas cujo somatOrio de dobras (triceps + subes-

capular) foi maior ou menor do que 35 mm.

As equacOes Dc de Slaughter et al. (1988) foram revalidadas em meninas e meni-

nos por Janz et al. (1993). Todavia, essas equacoes foram revalidadas utilizando equacoes

de conversdo especifica de idade-sexo de Lohman (1992) para o modelo 2C, em vez de

urn modelo de multicomponentes como criteria Para meninas, as equacilies de somato-

rio de triceps + panturrilha e o somatOrio de triceps + subescapular tiveram erros de

predicao aceitaveis (3,5 a 3,6% GC, respectivamente). Entretanto, os somatOrios de

triceps + panturrilha superestimaram levemente o % G de meninas em 1,7% G, em me-

dia. Em meninos, o erro de predicdo da equacdo Dc somatOrio de triceps + panturrilha
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foi grande (EPE = 4,6% G); contudo, a equacao Dc somatOrio de triceps + subescapular

foi aceitavel (EPE = 3,5% G).

2.6.4 - Metodo de Impeddncia Bioeletrica

0 metodo B1A tambem é urn metodo de campo largamente utilizado porque é

relativarnente barato, rapid° e nao-invasivo (Lukaski, 1987). Corn esse metodo, uma cor-

rente eletrica de nivel baixo (50 kHz) é enviada pelo corpo do cliente, e é medida a impe-

dancia ao fluxo de corrente. Impedancia é a oposicao ao fluxo de corrente que contem

um componente resistente e reativo (Lukaski, 1987). A resistencia ao fluxo de corrente

maior em sujeitos corn niveis mais altos de gordura corporal, porque o tecido adiposo é

urn mal condutor de corrente eletrica devido a uma baixa quantidade de conteUdo de

agua (Lukaski, 1987). A MLG, 1,-)or conter a major quantidade de agua (-73%), }lode ser

estimada utilizando-se esse metodo. Varios pesquisadores descobriram que esse metodo

e preciso na estimacdo de MLG em criancas (Deurenberg et al., 1990; Deurenberg et al.,

1991; Guo et al., 1989; Houtkooper et al., 1989).

2.6.5 - SuposicOes do Metodo BIA

Devido a MLG ou a TBW do corpo estar sendo estimada a partir da resistencia

ao fluxo de corrente e outras medidas BIA, varias suposicOes aplicam-se a esse metodo

(Heyward & Stolarczyk, 1996):
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0 corpo humano tern a forma semelhante a urn cilindro perfeito corn uma

area de comprimento uniforme e corte transversal. Sabemos que essa suposicao nao

totalmente verdadeira. Mais precisamente, o corpo humano e composto de 5 cilindros: 1

para o tronco do corpo e 4 para os apendices (Kushner, 1992).

Assumindo-se que o corpo é urn cilindro perfeito, numa freqiiencia de

sinal fixo, a impedancia (Z) ao fluxo de corrente pelo corpo esta cliretamente relacionada

ao comprimento do condutor (altura corporal) e inversamente relacionada a sua area de

code transversal (A), em que Z = p (L/ A), e p é a resistividade especifica dos tecidos do

corpo.

Alem disso, o metodo BIA baseia-se ern dois principios (Heyward & Stolarczyk,

1996):

0 fluxo de corrente pelo corpo seguird o caminho de menor resistencia,

porque tecidos biolOgicos agem como condutores e isoladores para a corrente. A MLG

comtem uma grande proporcao de agua e eletrOlitos, portanto e urn melhor condutor de

corrente do que o cornpartimento de gordura, que e mais resistente.

Impedancia (Z) e uma funcdo de reactancia (Xc) e resistencia (R), em que

Z = R2 + Xc2. Por definicao, R e uma medida de oposicao pura ao fluxo de corrente, e

Xc é a oposicao ao fluxo de corrente causado pela capacitancia das membranas celulares

(Kushner, 1992).
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2.6.6 - Validacdo das Equaciies BIA em Criancas

Varios pesquisadores tem validado o metodo BIA em criancas utilizando o mo-

del() 2C ou o 3C para obter medidas de referencia de MLG. Ate esta data, nenhum mo-

delo 4C tem silo utilizado para desenvolver equacOes BIA em criancas (Deurenberg et

al., 1990; Guo et al., 1989; Houtkooper et al., 1992; Lohman, 1992). Todos os modelos BIA

para criancas utilizam o indice de resistencia (ES--/R) como variavel preditora, porque

ES' leva em consideracdo o comprimento do condutor, e ES'/ R foi considerado um me-

Thor preditor de MLG do que ES ou R utilizado independentemente (Houtkooper et al.,

1992; Lohman, 1992).

Deurenberg et al. (1990) validou o metodo BIA utilizando correcOes de idade-

sexo para MLG, em vez de medicOes atuais de TBW ou TBM. Nesse modelo 2C, foram

medidas 246 criancas e adultos jovens corn idades entre 7 e 25 anos. Deurenberg et al.

(1990) descobriram que a idade era um preditor significativo de MLG. Portanto, tres

equacOes BIA especificas de idade foram desenvolvidas junto corn uma equacäo genera-

lizada que utiliza a idade como variavel de predicao. Deurenberg et al. (1990) relatou

valores r (r = .92 a .99) e EPE (1,07 a 2,55 kg) aceitaveis para todas as equacOes. Contudo,

utilizando a variacdo aceitavel de EPE sugerida por Heyward e Stolarczyk (1996)

EPE = menos de 2,2 kg), as equacOes para meninas corn mais de 13 anos e meninos corn

mais de 16 anos foram inaceitaveis.

Utilizando urn modelo 3C que ajustava Db para TBW, Houtkooper et al. (1992)

corrigiram equacOes especificas de idade-sexo para diferencas no conte6do de agua da
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MLG em criancas. As equacOes de Houtkooper et al. (1992) foram validadas e depois re-

validadas em tres amostras separadas. A amostra de validacäo incluia 94 meninos e me-

ninas corn idades entre 10 e 14 anos, enquanto clue as amostras de revalidacdo incluiam

meninos e meninas corn idades entre 10 e 19 anos. Os resultados da revalidacdo reve-

laram valores r variando de 0,80 a 0,95 e EPEs variando de 1,3 a 3,7 kg. Baseados nos

resultados de revaliciacdo, Houtkooper et al. (1992) recomendaram a utilizando de indice

de resistencia e peso corporal como variaveis de predicao para estimar D corrigida para

TBW. Essa equacão produziu urn r2 de 0,95 e SEE de 2,1 kg. Esses erros de predicao sdo

aceitaveis utilizando os criterios relatados por Heyward e Stolarczyk (1996).

2.7 - Avaliacao da Composiciio Corporal no Brasil

Apesar do Brasil ser considerado como o principal polo de desenvolvimento da

analise da composicdo corporal na America Latina (De Rose, 1984), esta ciencia e ainda

hoje, pouco discutida e estudada no pais, quase que a totalidade da bibliografia encon-

trada e estrangeira, a producao bibliografica no pais é bastante escassa, novos livros

mais importantes na area datam de 10 a 15 anos atras, corn raras excecOes.

Estudos medindo mudancas em composicäo corporal tern sido realizados no

Brasil utilizando diferentes equacOes de predicao, tais como as de Jackson e Pollock

(1978), Jackson (1980), Faulkner (1968), Yuhasz (1962), Lohman (1992), Siri (1961), Gray

(1989), Segal (1988), etc. Dessas equacOes, a equaca) de dobra cutanea de Faulkner

(1968) tem sido largamente utilizada para estimar percentual de gordura em varios sub-
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grupos da nossa populacao. Essa equacao foi desenvolvida para nadadores olimpicos

canadenses do sexo masculino.

Guedes (1986) testou a validade da equacao de Faulkner para uma amostra de

160 adultos nao-atletas. Ele encontrou urn erro padrao de estimativa (EPE) de 3,5% e

9,2% g para homens e mulheres, respectivamente.

Dada a inexistencia de desenvolvimento de equacCies para subgrupos popula-

cionais brasileiros, uma pesquisa corn este objetivo foi utilizada por Guedes (1985), onde

ele procurou desenvolver e validar equacOes de dobras cutaneas para homens e mulhe-

res. Esse estudo teve urn impacto consideravel na pesquisa sobre composicao corporal

no Brasil. Contudo, as equacOes desenvolvidas por Guedes tinham algumas limitacOes:

a) amostra relativamente pequena (110 homens e 96 mulheres); b) a amostra era restrita

a uma populacao de estudantes universitarios de uma cidade localizada na regiao sul do

Pais e, portanto, pode nao ser generalizada para a populacao brasileira; e c) o volume

pulmonar residual (VR) era predito e nao medido.

Da mesma forma, Petrosky (1995), trabalhando corn populacOes especificas (391

homens e 281 mulheres entre 18 e 66 anos de idade da regiao central do estado do Rio

Grande do Sul e da regiao costeira do estado de Santa Catarina), nao apenas desenvol-

veu equacOes generalizadas para estimar D como tambem validou as equacoes generali-

zadas e especificas de populac -Oes desenvolvidas por varios outros pesquisadores.

Estudos mais recentes da analise da composicao corporal no Brasil tern se utili-

zada de urn metodo de referencia due nä° a pesagem hidrodensitometria, pois se em-
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tende que o volume pulmonar residual era predito, não medido. A utilizando de urn vo-

lume pulmonar predito aumenta o erro associado coin hidrodensitometria (Wilmore,

1969), Katch e Katc (1980) relataram que uma diferenca de 600 ml em volume residual

pode afetar a estimacdo de gordura corporal relativa em ate 8%, corn base nestas hipOte-

ses Castro (1995), revalidou equacOes de dobras cutaneas em judocas utilizando o DXA

como metodo de referencia. Neste estudo a amostra foi muito limitada (n = 11).

Outra pesquisa utilizando o mesmo metodo Marques (1999) revalidou equacOes

de dobras cutAneas e bioimpedancias eletricas em uma amostra de 44 mulheres da re-

gido central do Brasil, obtendo satisfatOrios resultados para esta populacao quando corn-

paradas corn populacOes hispanicas e nao-obesas.

Corn base na limitada pesquisa lidando corn avaliacdo corporal no Brasil, pare-

ce haver uma necessidade de pesquisa adicional para estabeler a aplicabilidade, para a

populacdo brasileira, de equacOes de composicdo corporal existentes e seu desenvolvi-

mento.
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3 - METODOLOGIA

3.1 - Metodo de Abordagem

Esta pesquisa caracteriza-se como abordagem de validacdo, pois tern como ob-

jetivo validar equacoes especificas de composicao corporal para criancas de 10 a 14 anos

tendo como referencia o DXA.

3.2 - Populactio e Amostra

A populacao deste estudo foi constituida por criancas dos dois sexos residentes

em Porto Alegre, na faixa etaria de 10 a 14 anos. Foram selecionadas criancas de diversas

escolas e escolinha desportiva de Porto Alegre: 1) Escola Estadual de 12 Apeles Porto

Alegre; 2) Escola Estadual de 12 Professor Leopoldo Tietbohl; 3) Colegio Santa Ines; 4)

Escolinha de Judo da ESEF. A amostra dessa pesquisa foi constituida por 60 criancas,

sendo 29 do sexo masculino e 31 do sexo feminino, näo probabilista e tipo voluntaria. A

escolha do tipo de amostra deveu-se ao entendimento de que: a) as escolas envolvidas

na pesquisa situam-se perto da Escola de Educacdo Fisica da Universidade Federal do

65
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Rio Grande do Sul, b) os professores das escolas contatadas manifestaram o interesse pe-

la analise da composicao corporal em seus alunos e c) representam a populacao das

escolas normais de Porto Alegre.

3.3 - Protocolo de Mensuraciio

Todos os sujeitos que participaram do estudo foram voluntarios e seus pais as-

sinaram um termo de consentimento e declararam estarem cientes dos procedimentos

adotados na pesquisa (Anexo 1).

PROCEDIMENTOS: Os sujeitos foram mensurados descalcos, usando calcao (me-

ninos) e roupa de ginastica duas pecas (meninas).

MENSURACAO ANTROPOM ETRICA: Para o estudo, foram determinados os valores

de massa e estatura corporais e seis dobras cutaneas, de acordo corn os procedimentos

padrOes:

Massa Corporal: 0 avaliado posicionou-se em pe, no centro da plataforma da

balanca, procurando nao se movimentar. A massa foi registrada em quilogramas, corn

precisâo de 100 gramas. Utilizou-se uma balanca Filizolla, corn capacidade para 150 kg.

Estatura Corporal: E a (Estancia compreendida entre a planta dos pes e o

ponto mais alto da cabeca (Vertex). 0 sujeito ficou descalco. A postura padrao reco-

menda angulo reto corn o estadiOmetro, procurando colocar em contato corn o aparelho

de medida calcanhares, a cintura pelvica, a cintura escapular e a regiao occipital. A me-

dida registrada em 0,10 cm. Estando o individuo em apneia, apOs inspiracao profunda.
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Dobras Cutaneas: Para a mensuracao das dobras cutdneas foi utilizado urn

compasso de dobras ou adipometro modelo Lange, corn escala de 0,2 cm e pressdo cons-

tante em todas as aberturas de 10 g/mm2. As medidas foram todas realizadas no lado

direito dos avaliados e repetidos fres vezes alternadarnente em cada local. Para efeitos

de calculo foi utilizado os valores medianos ou quando acontecer dois valores iguais

para uma mesma medida, este valor foi utilizado.

Dobra Cutanea Triciptal (TR): 0 local de mensuracao foi determinado atra-

yes da distancia entre a projecdo lateral do processo acromial da escapula e a borda infe-

rior do olecrano da ulna, pelo use de uma fita metrica, estando o cotovelo flexionado em

90 graus. 0 ponto medio foi marcado na parte lateral do bravo. A dobra foi mensurada

na linha media do bordo posterior do brae°, sobre o mdsculo triceps, no ponto medio

entre a projecäo lateral do processo acromial da escapula e a margem inferior do olecra-

no, estando a avaliado corn os membros superiores relaxados ao longo do corpo.

Dobra Cutdnea Subescapular (SE): Foi mensurada imediatamente abaixo do

angulo inferior da escapula em direcao obliqua para baixo e para fora, formando um an-

gulo de aproximadamente 45 graus corn a horizontal. 0 ponto foi determinado median-

to apalpacao do angulo inferior da escapula corn o polegar esquerdo, apOs a localizacdo

desloca-se o dedo indicador para o local e pinta-se a dobra.

Dobra Cutdnea Supra -Iliaca (SI): Foi localizada imediatamente acima (1 a

3 cm) da crista-iliaca, sobre a linha axilar media. Esta dobra foi mensurada obliquamente

para baixo e para frente formando urn angulo de aproximadamente 45 graus corn a

horizontal.
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Dobra Cutanea Abdominal (AB): Foi localizada lateralmente a direita da ci-

catriz umbilical a aproximadamente 1 cm do seu bordo externo. A medida foi determi-

nada paralelamente ao eixo longitudinal do corpo.

Dobra Cutdnea da Coxa (CX): Foi mensurada no ponto medio entre a prega

inguinal e a borda proximal da patela, na face anterior do reto femoral. A medida da do-

bra cutanea da coxa e realizada verticalmente, sendo realizada corn o avaliado sentado,

sem contracdo muscular, corn os pes apoiados no solo formando urn angulo de 90 graus

entre a coxa e a perna.

Dobra Cutânea da Panturrilha (PA): A medida foi realizada no local de

maior circunferencia da panturrilha, na face medial. 0 avaliado colocou-se sentado ou

entdo corn o joelho flexionado e apoiado sobre uma superficie a urn angulo de 90 graus.

3.4 - Protocolo para mensuractio do DXA

0 avaliado permaneceu deitado em dec-Cibito dorsal, corn os bravos ao longo do

corpo, sem qualquer tipo de metal, que possa vir a interferir no resultado do teste. 0

exame com o Densitennetro foi realizado na ClInica de Densitometria Ossea CLINODENS,

o exame foi realizado por urn tecnico devidamente habilitado e treinado pelo fabricante.

Em todos os testes houve a presenca do Prof. Cldudio Paiva.

Os testes compreendem uma varredura completa do corpo do sujeito, o que

proporciona uma avaliacdo completa em termos de densidade Ossea, massa de gordura

e massa magra. Foram feitos, uma serie de escaneamentos transversais ao eixo longitu-
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dinal do corpo, cada urn destes escaneamentos transversais que irdo passar sobre a area

a ser avaliada mede entre 0,6 e 1,0 cm.

3.5 - Mensuractio do Teste de Bioimpedrincia

A resisténcia corporal total (R) e a reactancia (Xc) foi medida corn aparelho de

bioimpedancia marca Biodynamics Model 310. Medidas foram feitas com o sujeito deitado

na posicdo supina corn bravos e pernas abduzidos a 45 graus a partir do corpo. Todos os

sujeitos estavam vestidos, porem sem sapatos e meias. Areas de contato foram limpas

corn alcool imediatamente antes da colocacdo do eletrodo. Eletrodos foram colocados

prOximo a articulacão metacarpo-falangeana da superficie dorsal da ma) direita e distal

do arco transverso sobre a superficie superior do 13,6 direito. Eletrodos detectores foram

colocados entre a proeminencias distais do radio e da ulna do punho direito entre o ma-

leolo medial e lateral do tornozelo direito, seguindo as recomendacOes do fabricante.

3.6 - Tratamcnto Estatistico

Urn desenho correlacional foi usado para verificar a relacao entre as medidas de

composicão corporal obtidas atrayes de urn metodo de referéncia (DX A) e as preditas

atraves de equacOes. Os metodos de campo foram validados contra as medidas de com-

posicao corporal obtidas pelo DX A. Os criterios de yalidacdo proposto por Lohman

(1992) e sintetizados por Heyward e Storlarzk (1996) foram usados para determinar a
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acuracidade predita dos metodos e das equacoes selecionadas. Estes criterios incluiram:

a) avaliacao do coeficiente de correlacdo de Pearson; b) teste t pareado para avaliar as di-

ferencas entre a media dos escores de referencia e a media dos escores dos preditos; c)

analise do erro padrao da estimativa (EPE) e do erro total (ET) e d) andlise dos escores

residuais para cada equacao usando o metodo de Bland e Altman (1986).

Validade interna foi controlada pelas seguintes medidas:

todos os testes foram administrados no mesmo dia;

todos os equipamentos foram calibrados antes de cada sessdo de testes e

operados de acordo corn as recomendacOes do fabricante;

os locals e os procedimentos padronizados dos testes foram cuidadosamente

observados. Tambem todos os testes de campo foram desenvolvidos pelo mesmo tecni-

co treinado.

a todos os sujeitos foi solicitado que nä° comessem, ndo bebessem ou prati-

cassem exercicios antes de cada teste;

e) os participantes que apresentassem retencao de liquidos, durante o ciclo

mestrual foram informados que fariam os testes quando estivessem no peso corporal

normal.

Cada equacao de dobras cutaneas e bioimpedancia foi avaliada usando o cri-

terio de validacao cruzada desenvolvido por Lohman (1992). As medias e os desvios pa-

drdo da massa livre de gordura e percentual de gordura preditos a partir de cada equa-

cao foram comparados usando o teste t para amostra dependente. Os escores residuais

foram analisados usando o metodo de Bland e Altman (1996) para determinar a percen-

tagem de participantes cujos percentuais de gordura corporal foram corretamente esti-
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mados entre mais e menos 3,5% da gordura relativa mais e menos 2,8 kg da massa livre

de gordura. Utilizou-se o nivel significancia p < 0,01. Os calculos foram realizados em

urn pacote estatistico SPSS 8.0.
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MINIM()

10,00

8,20%r 128,50 cm

27,40 kg

24,92 kg

23,06 kg

14,50 mm

20,95 kg

j 11,66%

3,96%

MAximo l	 MEDIO	 DESVIO
PADRAO

	14,00	 11,58	 1,11

	

39,30% 	 18,09%	 8,71

	

173,00 cm	 148,5 cm	 10,3 

	76,90 kg	 43,2 kg	 12,1

	

60,98 kg	 35,0 kg	 9,2

	

62,22 kg	 35,67 kg	 9,43

	

54,00 mm	 27,20 mm	 10,90

	

59,74 kg	 34,39 kg	 9,16

	

40,69%	 20,69%	 8,17

	5,41%	 4,71%	 0,38

4 - RESULTADOS

Os resultados deste estudo sera apresentado nos seguintes tOpicos: a) Caracte-

risticas descritivas da amostra, b) Precisao das equacoes de predicao de dobras cutaneas

em meninos, c) Precisao das equacoes de predicao de dobras cutaneas em meninas, d)

Precisao das equacOes de predicao de bioirnpedancia em meninos e e) Precisdo das

equacOes de predicao de bioimpedancia em meninas:

a) As caracterfsticas ffsicas dos participantes do sexo masculino e do sexo

feminino (n = 60) estao apresentadas na tabela 2 e tabela 3.

TABELA 2 - Caracteristicas Fisicas dos Meninos (N = 29).
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VARIAVEIS N

Idade 29

DXAHOM 29

Altura 29

Peso 29

MLGDXA 29

HOUTMLG 29

SOMAPATRI 29

JENKIS 29

SLAUHOM 29

BMCIL 29

VALID N 29

DXAHOM
MLGDXA
HOUTMLG
SOMAPATRI
JENKIS
SLAUHOM
BMC

Percentual de Gordura Medido pelo DXA (ABSORMETRIA RADIOLOGICA DE DUPLA ENERGIA).
Massa Livre de Gordura Medido pelo DXA (ABSORMETRIA RADIOLOGICA DE DUPLA ENERGIA)..
Massa Livre de Gordura Calculada atraves da equacao de Houtkooper..
SomatOrio das Dobras Cutaneas de Panturrilha e Triceps.
Percentual de Gordura Calculado atraves de equacao de JENKIS et al (1999)..
Percentual de Gordura Calculada atraves de Equacao de Slaugheter (1988)..

- Mineral Osseo Medido pelo DXA (ABSORMETRIA RADIOLOGICA DE DUPLA ENERGIA).



6,14

9,15

5,61

6,69

5,80

VARIAVEIS MINIMO	 MAXIMO	 MEDIO DESVIO
PADRAO

Idade

Altura

Peso

MLGDXA

HOUTMLG

SOMAPATRI

JENKIS

DXArriu

SLAUMUL

BMC

VALID N

31	 10,00 kg	 14,00	 12,45

	

31 130,00 cm	 164,00 cm	 154,6 cm

9,59

5,32

35,03 mm

43,88 kg	 34,59 kg

38,50%

38,00%

5,31%	 0,72

31	 28,00 kg	 68,10 kg

31	 23,55 kg

47,44 kg

45,01 kg	 4,8901kg

31	 22,56 kg	 46,24 kg	 36,04 kg

31	 20,00 mm	 54,00 mm

31	 22,82 kg

31	 14,90%

31	 17,30%

31	 4,14% 7,16 0/0

26,05%
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TABELA 3 - Caracteristicas Fisicas das Meninas (N = 31).

MLGDXA
HOUTMLG
SOMAPATRI
JENKIS
DXAmm
SLAUMUL
BMC

Massa Livre de Gordura Medido pelo DXA (ABSORMETRIA RADIOLOGICA DE DUPLA ENERGIA)..

Massa Livre de Gordura Calculada atraves da equacao de Houtkooper..
SomatOrio das Dobras Cutaneas de Panturrilha e Triceps.
Percentual de Gordura Calculado atraves de equacao de JENKIS et al (1999)..
Percentual de Gordura Medido pelo DXA (ABSORMETRIA R ADIOLOGICA DE DUI'LA ENERGIA).

Percentual de Gordura fornecido pela Equac5o de Slaugheter (1988)..
Mineral Osseo Medido pelo DXA (ABSORMETRIA RADIOLOGICA DE DUPLA ENERGIA).

b) Os resultados da andlise de precisdo das equagOes de predicao de compasso

de dobras em meninos estáo apresentadas na tabela 4. 0 coeficiente de correlacdo (r)

encontrado foi de 0,97. 0 erro padrdo de estimativa (EPE) e o erro total (ET) nä° exce-

deram o criterio estabelecido de 3,5% G (EPE= 2,20% G e ET = 3,37% G).

A equacdo de compasso de dobras de Slaughter et al. (1988) para meninos su-

perestimou em 2,6% G de forma significativa (p < 0,01) o percentual de gordura medido

pelo DXA nesta amostra.

0 percentual de gordura (% G) estimada pela equacao de dobras cutdneas de

Slaughter et al. (1988), foi comparada corn o percentual de gordura (% G) obtido pelo

metodo de referencia (DXA). A relacao entre o percentual de gordura do metodo de re-

ferencia (DXA) e o percentual de gordura estimada pela equacao de compasso de dobras

estdo apresentadas no grafico 1.

A relacdo entre os escores residuals (% DXA - % CD) e a media dos dois meto-

dos (%DXA - %CD/2) estdo apresentadas no grafico 2 (3,5 e -3,5).



T SIG.

-6,43 0,000

-0,93 0,356 i

-1,69 0,102
-3,09 0,040
1,70

-0,94

0,100
0,3531

TABELA 4 - Precisdo de EquagOes de Composicao Corporal (n = 60).

EQUACO. ES EPE ET

Compasso de Dobras
-2,60rrn

ESalughter et al. (1988) Meninos 0,97 2,20% G 3,73% G

Salughter et al. (1988) Meninas 0,92 2,73% G 2,69% G -0,45

[Bioim pedanica
0,98 1,97 kg 2,05 kg -0,62Houtkooper et al. (1992) Meninos

0,94 1,77 kg 2,34 kg -1,15Houtkooper (1992) Meninas

Jenkis et al. (1999) Meninos 0,97 1,88 kg 2,11 kg 0,64

0,95 1,69 kg 1,74 kg 0,29
Jenkis et al. (1999) Meninas
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c) Os resultados da analise de precisdo das equacOes de predicao de compasso

de dobras em meninas estâo apresentadas na Tabela 4. 0 coeficiente de correlacdo r

encontrado foi de 0,92. 0 erro padrao de estimativa (EPE) e o erro total (ET) nao exce-

deram o criterio estabelecido de 3,5% G (EPE = 2,73% G e ET = 2,69% G).

A equacäo de compasso de dobras de Slaughter et al. (1988) para meninas esti-

mou de forma precisa o percentual de gordura medido pelo DXA (A = — 0,45% G).

0 percentual de gordura (% G) estimada pela equacao de dobras cutaneas de

Slaughter et al. (1988), foi comparada corn o percentual de gordura (% G) obtido pelo

metodo de referencia (DXA). A relacäo entre o percentual de gordura do metodo de

referencia (DXA) e o percentual de gordura estimada pela equacdo de compasso de do-

bras estdo apresentadas no grafico 3.

A relacdo entre os escores residuais (% DXA — % CD) e a media dos dois

metodos (% DXA — % CD/2) estäo apresentadas no grafico 4.
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d) Os resultados da analise de precisao das equacOes de predicao de bioim-

pedancia para meninos estao apresentadas na tabela 4.

A massa livre de gordura (MLG) estimada pela equacao de bioimpedancia de

Houtkooper et al. (1992), foi comparada corn a massa livre de gordura (MLG) e o metodo

de referencia (DXA). A relacao entre a massa livre de gordura (MLG) do metodo de refe-

rencia (DXA) e a massa livre de gordura (MLG) estimada pela equacao de bioimpe-

dancia estao apresentadas no grafico 5.

O coeficiente de correlacdo R encontrado foi de 0,98. 0 erro padrao de estima-

tiva (EPE) e o erro total (ET) nào excederam o criterio estabelecido de 2,8 kg

(EPE = 1,97 kg e ET = 2,05 kg).

A equacao de bioimpedancia de Houtkooper et al. (1992) para meninos estimou

de forma precisa a massa livre de gordura medido pelo DXA (A = — 0,62).

A relacao entre os escores residuais (kg DXA — kg Bia) e a media dos dois me-

todos (kg DXA — g Bia/2) estao apresentados no grafico 6.

A massa livre de gordura (MLG) estimada pela equacao de bioimpedancia de

Jenkis et al. (1999), foi comparada corn a massa livre de gordura (MLG) do metodo de

referencia (DXA). A relacao entre a massa livre de gordura (MLG) do metodo de refe-

rencia (DXA) e massa livre de gordura (MLG) estimada pela equacao de bioimpedancia

estao apresentadas no grafico 7.

0 coeficiente de correlacao R encontrado foi de 0,97. 0 erro padrao de estimati-

va (EPE) e o erro total (ET) ndo excederam o criterio estabelecido de 2,8 kg (EPE = 1,88 kg e

ET = 2,11 kg).. A equacdo de bioimpedancia de Jenkis et al. (1999) para meninos estimou

de forma precisa a massa livre de gordura medido pelo DXA (A = 0,64). A relacdo entre

os escores residuais (kg DXA — kg Bia) e a media dos dois metodos (kg DXA — kg Bia/ 2)

estao apresentados no grafico 8.
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e) Os resultados da analise de precisao das equacOes de predicao de bioimpe-

dancia para meninas estao apresentadas na tabela 4.

A massa livre de gordura (MLG) estimada pela equacao de bioimpedancia de

Houtkooper et al. (1992), foi comparada corn a massa livre de gordura (MLG) predita

pelo metodo DXA. A relacäo entre a massa livre de gordura (MLG) do metodo de refe-

rencia (DXA) e a massa livre de gordura (MLG) estimada pela equacao de bioimpedan-

cia estao apresentadas no grafico 9.

0 coeficiente de correlacao (r) encontrado foi de 0,94. 0 erro padrao de estima-

tiva (EPE) e o erro total (ET) nao excederam o criterio estabelecido de 2,8 kg (EPE = 1,77 kg e

ET = 2,34 kg).

A equacao de bioimpedancia de Houtkooper et al. (1992) para meninas superes-

timou em 1,15 kg de forma estatisticamente significativa (p < 0,01) a massa livre de

gordura (MLG) medido pelo DXA.

A relacao entre os escores residuais (DXA kg — MLG kg) e a media dos dois

metodos (DXA kg — MLG kg/2) estao apresentados no grafico 10.

A massa livre de gordura (MLG) estimada pela equacao de Jenkis et al. (1999)

para meninas, foi comparada corn a massa livre de gordura (MLG) do metodo de refe-

rencia (DXA). A relacao entre a massa livre de gordura (MLG) do metodo de referencia

(DXA) e massa livre de gordura (MLG) estimada pela equacao de bioimpedancia estao

apresentadas no grafico 11.
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0 coeficiente de correlacäo (r) encontrado foi de 0,95. 0 erro de estimativa

(EPE) e o erro total (ET) nao excederam o criterio estabelecido de 2,8 kg (EPE = 1,69 kg e

ET = 1,74 kg).

A equacdo de bioimpedancia de Jenkis et al. (1999) para meninas estimou de

forma precisa a massa livre de gordura medido pelo DXA (delta = 0,29)

A relacao entre os escores residuals (DXA kg — Bia kg) e a media dos Bois meto-

dos (DXA kg — Bia kg) estao apresentados no grafico 12.
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A discussao dos resultados esta apresentada nas seguintes sec -6es: a) precisao de

equacOes de predicao de dobras cutaneas; b) precisao de equacOes de predicao de bioim-

pedancia.

5.1 - Precisao de Equacao de Dobra Cutdnea em Meninos

A equacao de predicao de dobra cutanea (Dc) examinada para precisao neste

estudo foi a equacao desenvolvida por Slaughter et al. (1988) para meninos. Quando

comparada corn o percentual de gordura estimado pelo DXA a equacao para meninos

superestimou a gordura relativa (% G) de forma significativa (p< 0,01) em 2,6% de gor-

dura, apesar de urn coeficiente de correlacao (r) encontrado de 0,97, o erro padrao de

estimativa (EPE) e o erro total (ET) nä° excederam o criterio estabelecido de 3,5% de

gordura (EPE = 2,20% G e ET = 3,37% G).

Diferencas anicas podem ser em parte a causa e da diferenca estatisticamente

significativa (p < 0,01), a amostra da validacao de Slaughter et al. (1988) incluia criancas

negras e brancas, enquanto que nesta amostra incluia urn grupo miscigenado. Alërn dis-
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so, Slaughter et al. (1988) utilizou medicoes de absortometria de foton simples (SPA)

localizadas no radio e na ulna para estimar mineral Osseo total na utilizacdo no modelo

de referencia de quatro componentes 4C. 0 erro tecnico associado corn esse m6todo e de

5 a 10% quando se estima conteddo mineral Osseo (BMC). 0 erro tecnica do metodo

DXA e muito mais baixo (0,6 a 1,6%) (Lohman, 1996). Portanto, diferencas em erros

tecnicos para os metodos de referencia tambem podem contribuir para o aumento dos

niveis de significancia do presente estudo.

Alem disso Lohman et al. (1984) estimou que o componente mineral da massa li-

vre de gordura de criancas continha 5,4% de mineral, em funcâo disto o componente mi-

neral Osseo pode levar a um superestimacao do percentual de gordura como foi demos-

trado na amostra referente a meninos. Quando foi avaliado o BMC (contend° mineral

Osseo) na presente amostra foi encontrado para o grupo de meninos 4,71%. Similar-

mente, Janz et al. (1993) validou a equacao de Slaughter et al. (1988) para meninos, en-

contrando um erro padrao estimado de 4,6% de gordura corporal, um erro aproximado

do encontrado neste trabalho.

Outro estudo, Mazess e Cameran (1971) usaram o SPA para verificar o compo-

nente mineral Osseo do radio distal em criancas brancas, de 6 a 14 anos (n = 322). 0 corn-

ponente mineral Osseo aumentou aproximadamente 8,5% por ano, da idade de 6 a 14

anos. Baseados nestes resultados as alteracOes no componente mineral Osseo relativo a

massa livre de gordura causaria urn erro sisternatico ao estimar a densidade da massa
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vre de gordura. Em resumo, somente 62% dos sujeitos desta amostra estimaram preci-

samente o percentual de gordura medido pelo DXA.

5.2 - Precisdo de Equacdo de Dobra Cutdnea para Meninas

A equacao de compasso de dobras de Slaughter et al. (1988) para meninas esti-

mou de forma precisa o percentual de gordura medido pelo DXA, o coeficiente de cone-

lac -do r encontrado foi de 0,92. 0 erro padrao de estimativa (EPE) e o erro total (ET) ndo

excederem o criterio estabelecido de 3,5% G (EPE = 2,73% G e ET = 2,69% G). 0 metodo

utilizado no desenvolvimento da equacao de Slaughter et al. (1988) foi o modelo de mul-

ti-componentes onde analises do componente mineral Osseo, do contend° de agua e gor-

dura corporal foram determinados em uma amostra (n = 310) criancas brancas e negras.

Provavelmente o grupo de meninas neste trabalho se assemelha ao utilizado no desen-

volvimento da equacao. Quando avaliamos o contend° mineral Osseo de nossa amostra

encontramos urn percentual de 5,3% Ogle et al. (1995) examinou o componente mineral

Osseo de 265 sujeitos, de 4 a 15,7 anos. Nas mulheres o componente mineral Osseo au-

mentou com a idade ate 15,7 anos. Foi encontrada uma forte relacdo entre o componente

mineral Osseo e a massa de tecido magro (r = 0,98). Em outro estudo Lohman et al. (1984)

estimou que o componente mineral da massa livre de gordura de criancas continha

76,6% de agua, 5,4% de mineral, mineral este semelhante a da amostra do presente estu-

do (5,31%) resultando numa densidade da massa livre de gordura de 1,084 g/cc. Basea-

dos nestes achados podemos concluir que o componente mineral Osseo e um importante
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indicador na massa livre de gordura total. Alem disso, 84% dos sujeitos da amostra esti-

mam precisamente o percentual de gordura medido pelo DXA.

5.3 - Precisdo de Equaceies de Bioimpeddncia para Meninos

As duas equacOes de bioimpedancia corporal total examinadas para Precisdo

neste estudo foram as equacOes de Houtkooper et al. (1992) e Jenkis et al. (1999). Estas

equacOes estimaram adequadamente a massa livre de gordura medida pelo DXA, o coe-

ficiente de correlacdo encontrado foi de r 0,98 e 0,97, respectivamente e nao excederam

o criterio estabelecido de 2,8 kg. Similarmente Reilly et al. (1996) revalidaram as equa-

cOes de bioimpedäncia de Houtkooper et al. (1992) em criancas brancas (media de ida-

de = 9 anos). Eles descobriram que a equacao de Houtkooper et 01. (1992) estimou ade-

quadamente a massa livre de gordura no modelo de dois componentes 2C. JA no estudo

de Jenkis et al. (1999) cento e vinte criancas brancas e hispanicas de idades entre 10 a 18

anos foram utilizadas para revalidacdo da equacao de Houtkooper et al. (1992) e os re-

sultados foram inaceitaveis, a justificativa foi das diferencas etnicas em amostras, alem

das diferencas no inetodo de referencia utilizado. Corn base nessa descobertas, parece

que as equacOes de Houtkooper et al. (1992) e Jenkis et al. (1999) produzem uma estima-

tiva precisa da massa livre de gordura em criancas desta amostra. 0 percentual de su-

jeitos que estdo dentro dos limites estabelecidos 2,8 kg é muito alto, Jenkis et al. (1999)

corn 93% e Houtkooper et al. (1992) corn 86%. Corn base nestes resultados, podemos con-
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cluir que a equacao de Jenkis et al. (1999) estima urn pouco melhor a massa livre de gor-

dura dos sujeitos desta amostra.

5.4 - Preciscio de Equa05-es de Bioinipedancia para Meninas

As equacees utilizadas para a precisao neste estudo foram as de Houtkooper et

al. (1992) e Jenkis et al. (1999). A equacao de bioimpedancia de Houtkooper et al. (1992)

estimou adequadamente a massa livre de gordura medido pelo DXA, coeficiente de cor-

relacao encontrado foi de r = 0,94. 0 erro total e o erro padrao de estimativa ndo exce-

derem o criterio estabelecido de 2,8 kg (EPE = 1,77 kg e ET = 2,34 kg) e 84% dos sujeitos

foram estimados dentro de ± 2,8 kg. Na validacao da equacao de Jenkis et al. (1999) ela

estimou adequadamente a massa livre de gordura medido pelo DXA. Jenkis et al. (1999)

revalidou a equacao de Houtkooper et al. (1992) produzindo resultados semelhantes ao

deste estudo. A similaridade dos estudos pode ser devida a inclusdo de criancas corn

etnias variadas e a amostra de Houtkooper et al. (1992) incluia criancas caucasianas.

Jenkis et al. (1999) utilizou em seu trabalho 120 criancas, de diferentes etnias, 51% de ne-

gros e os restantes brancos e hispanicos, os resultados produzidos foram excelentes. 0

coeficiente de validade foi alto (r = 0,95), e o erro de predicao foi pequeno (EPE = 1,68 kg).

Cada urn dos criterios de revalidacdo foi satisfeito. A massa livre de gordura foi precisa-

mente estimada	 = 0,29), como tambem 87% dos sujeitos da presente amostra foram

estimados dentro de ± 2,8 kg. Em resumo, nos parece que a equacao de Jenkis et al.

(1999), melhor reproduz a massa livre de gordura em criancas desta amostra.
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5.5 — LimitacOes

As seguintes limitacOes sa- o assumidas neste estudo:

0 nivel sOcio-econOmico ndo foi avaliado, portanto as equacOes de predicao

nä° podem ser generalizadas para criancas de diversas camadas sociais.

Proteina, agua e componentes residuals da massa livre de gordura nao foram

medidos diretamente.

A impossibilidade de verificar se os sujeitos observaram todas as recomenda-

toes para a realizacdo dos exames propostos.

Amostra foi limitada entre meninos de idade entre 10 a 14 anos e meninas de

idade entre 10 e 14 anos, oriundas da Regido Sul do Brasil.

0 depoimento dos participantes que se encontravam gozando de perfeita

de.
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Baseado nos resultados deste estudo, podemos concluir que:

A equacdo de dobra cutanea de Slaughter et al. (1988) para meninos nao esti-

mou adequadamente o percentual de gordura medido pelo DXA.

A equacdo de dobra cutanea Slaughter et al. (1988) para meninas estimou

adequadamente o percentual de gordura medido pelo DXA.

A equacdo de bioimpeddricia de Houtkooper et al. (1992) para meninos esti-

mou adequadamente a massa livre de gordura medido pelo DXA.

A equacdo de bioimpedancia de Houtkooper et al. (1992) para meninas

estimou adequadamente a massa livre de gordura medido pelo DXA.

A equacao de bioimpedancia de Jenkis et al. (1999) para meninos estimou

adequadamente a massa livre de gordura medido pelo DXA.

A equacäo de bioimpedancia de Jenkis et al. (1999) para meninas estimou

adequadamente a massa livre de gordura medido pelo DXA.

94



7 - RECOMENDACOES



7 - RECOMENDACOES

Os pontos a seguir necessitam ser tratados por futuros pesquisadores:

A variabilidade do mineral Osseo e agua corporal total na massa livre de

gordura de criancas de diferentes grupos etnicos necessita ser examinada.

0 desenvolvimento de modelos de multicomponentes (3C, 4C) para criancas

deve ser objeto de estudos continuados.

Metodos alternativos para avaliar densidade corporal em criancas, tais como

plestimografia de deslocamento de ar, necessitam ser explorados.

A equacdo de dobra cutanea para meninos neste estudo necessita ser revali-

dada em amostra independentes de meninos corn idades entre 10 e 14 anos.
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TERMO DE CONSENTIMENTO DOS PAIS

NIOs gostariamos de convidar seu filho para participar de urn estudo que

determinard a precisao de urn novo metodo de testagem da composicao corporal.

Seu filho foi selecionado como urn possivel participante para este estudo, pois nos

estamos interessados em estudar criancas do sexo masculino e feminino na faixa

etaria de 10 a 14 anus.

Caso voce autorize seu filho a participar, o Prof. Claudio Paiva mestrando

do projeto e seu bolsista de pesquisa medirdo a gordura corporal de seu filho utili-

zando testes de dobras cutaneas, andlise da impedancia bioeletrica (BIA) e metodo

de absorbimetria dupla de raio-X (DXA). 1\16s tambem mediremos o componente

Osseo do corpo de seu filho. 1\16s transportaremos seu filho (ida e volta) para a Cli-

nica CLINODENS, Rua General Vitorino, 161 39 andar. A sessdo de testes tera a dura-

cao aproxirnada de uma Nora e trinta minutos.

1) Durante o teste de dobras cutaneas seu filho pode sentir uma leve pin-

cadacompasso.



Os testes de bioimpedancia säo rapidos e seguros. Para realizar estes

testes, seu filho deitard numa cama com eletrodos fixados ao seu tornozelo e pu-

nho. Nos passaremos urn nivel muito baixo de corrente eletrica atraves do corpo

de seu filho. Este ,por sua vez, nao conseguird sentir esta corrente eletrica por corn-

pleto, nao sentindo, entao, qualquer desconforto.

Para o teste DXA, seu filho deitard sobre uma mesa durante 10 a 20 mi-

nutos, enquato seu corpo é escaniado da cabeca ao dedo do pe. Apesar deste ser

um scanner de raio-X, a quantidade de exposicdo a radiacao e menor do que 1/20

do raio-X do dente. Este metodo e seguro para bebes, criancas, adolescentes e adul-

tos. Se voce sabe que sua filha esta gravida ou possa estar, nä() sera permitido que

ela participe deste estudo e voce nao deve assinar este termo de consentimento.

Voce e seu filho lerao e assinaräo outro termo de consentimento para este teste

quando forem ao LaboratOrio de Pesquisa do Exercicio.

0 teste DXA fornecera a voce e a seu filho importante informacâo a res-

peito de sua saUde Ossea. Se voce desejar, voce e seu filho poderao ver seu esquele-

to Osseo na tela do cornputador. NOs avaliaremos o crescimento Osseo e a satide

Ossea de seu filho. Nos hospitais este teste custa aproximadamente R$ 150,00. Co-

nhecer tambem o nivel de gordura corporal de seu filho tambem e importante, pois

os altos niveis de gordura entao associados corn fatores de risco de muitas doencas

como doencas cardiacas, diabetes e hipertensao.



Qualquer informacão obtida a respcito deste estudo e que possa ser identi-

ficada com seu filho sera mantilla estritamente confidencial e sera exposta somente

com sua autorizacao escrita.

Se voce decidir autorizar seu filho a participar, voce e seu filho estardo ap-

tos a desistir do consentimento e cancelar a participacao a qua lquer hora corn ne-

nhuma penalidade para sua crianca.

Se voce tiver algu ma dtivicla, peco-lhe para entrar em contato corn o Pro-

fessor Claudio Paiva no telefone 316-5843/316-5817. Se voce tiver perguntas adi-

cionais, favor ligar para o LaboratOrio de Pesquisa do Exercicio da UFRGS no tele-

fone 316-5817.

Sera dada a voce uma cOpia deste termo para ser guardado.

Voce estd toniando lima decistio se vai on nä° permitir que sett filho

participe. Sua assinatura indica que voce autorizon sett fillto a participar tendo

lido as informacOes acima. Tanzbent (para as meninas), voce estit indicando que

sua filha nao estti greivida neste momento.

Data 	 / 	 / 	 	 Assinatura dos pais ou responsavel
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